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 رشانلا ةمدقم

 نيدهتجملاب هحضوو ؛هحقنو ةفيرشلا ةنسلاب هنّيزو «هموقو ميظعلا نآرقلاب عرشلا ساسأ رون يذلا هلل دمحلا
 هفّرشو تالامكلا مظعأب ىلاعت هللا هصخ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلضفو نايدألا نيب نم هحّجرو ءهلصأو

 .همظعو هالوم ىلع دبع نأ امو هباحصأو هلآ ىلعو ؛همركو ةجح هلاوقأ لعجو
 !ال فيك اناهربو ةجرد اهاوقأو ءاناكمو ةبتر اهفرشأو ءاماقم ةينيدلا مولعلا لجأ ثيدحلا ملع نإف ءدعب امأ

 مهللا :ٌدكُك هللا لوسر لاق :لاقف هذ سابع نبا ىور امك ملعلا اذه يلماحل ءاعدلاب هيلع هيي يبلا ضرح دقو

 نم عمج فقوف سانلا افوملعيو يثيداحأ نووري نيذلا :لاق ؟هللا لوسر اي كؤافلخ نمو :انلق «يئافلخ محرا
 يف اهل ريظن ال ةمدخ اذه انموي ىلإ ٌدتُك هللا لوسر دهع ذنم فيرشلا ملعلا اذه ةمدخل مهرامعأ نيثدحملاو ءاملعلا
 رخآ ىلإ مانألا ريس ظافلأ هيف يعور دق القن اهيف ثيداحألا اولقنو لئاسرلاو بتكلا اونودو «مالسإلا ريغ نايدألا

 .ًاعيضم اعمال ءايرط ًاضغ انيلإ ثيدحلا لصو يح ءمهل نكمي ام
 يف بتكلا مهأ نم وهو ؛ءمظعألا مامإلا دنسم باتك هتعمس ترشتناو هترهش تقاف ىلا بتكلا هذه نمو

 يف اميسال ءاحرشو ةسارد هولوانتو «لوبقلاب ءاملعلا هاقلتو «ملعلا اذه يسرادل ىريك ةيمهأ هلو «ثيدحلا ملع
 يدلقم نم اهلهأ رثكأ ىلا نادلبلا نم اهرواج امو ىطسولاو ةيبونجلا ةيوسآلا دالبلا رئاسو ناتسكابو دنهلا دالب

 .هللد نامعنلا ةفينح يبأ مامحلا مامإلا

 تابلطتم كلذ يف نيعارم «ةيساردلا بتكلا عيمج ةعابط ىلع تمزع دق ىرشبلا ةبتكم ةرادإ نإو

 ديدجلا هبوث يف هحارخإو مظعألا مامإلا دنسم ةعابط اندرأ انفدحل اقيقحتو انمزعل اذيفنتو ءنهارلا انرصع

 هديضنت يف مهدوهج اولذب نيذلا انتوحإ دوهحب مث «هقيفوتو هللا لضفب كلذ لكو «ةرخافلا هتعابطو
 ىلاعتو هناحبس هللا لأسنو «ريخ لك هللا مهازجف «ةعئارلا ةروصلا هذي هجارخإ يف كلذكو «هحيحصتو

 .بيجب عيمج هنإ ءانتانسح نازيم يف هلعجيو ءعضاوتملا دهجلا اذه لبقتي نأ

 ىرشبلا ةبتكم

 ناتسكاب يشتارك



 :باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 ةيملعلا اهتناكملو .ةينيدلا انسرادم جهنم يف ةيساسألا بتكلا دحأ مظعألا مامإلا دنسم باتكلا نأ ةهادب مولعملا نمو
 :ةيلاتلا تازيملا انعبتاف ًاسرد لهسأو ًاعفن لمشأ نوكيل ؛ديدح زارطو قينأ بولسأ يف هعبط ثادحاب انمق ةيساردلاو

 ةيدنهلا تاعبطلا يف اميلق تثراوت يلا ةيونعملاو ةيظفللا ءاطخألا نم صوصنلا حيحصت يف اندوهج انلذب ©

 .ميقرتلاو ءالمإلا دعاوق ةياعر عم «ةيناتسكابلاو

 .سرادل اليهست ؛تاحفصلا سوؤر يف ثحابملا نيوانع انعضوو ©
 :ةيعفلا تانلكلا نع لكشي نأ نيتي اهناملكتكاو ٠

 .اهتيمهأ ىلع اهيبنت ؛رمحألا نوللاب ةينآرقلا صوصنلاو ,ثحابملا نيوانع رئاس انحضوو ©
 .نتملا يف قماغلا دوسألا نوللاب باتكلا ةيشاح يف ىلا تاقيلعتلا ىلإ انرشأو ©

 .[ ] :اذكه نيفوكعملاب شماهلا يف اهانعضو ةرابعلا حيضوتل رطسلا يلي اميف ةليوط ةرابع نم اندجو امو ©
 .اهمقرل رمحألا نوللا انلمعتساو ةينآرقلا تايآلا انلكشو «©

 .راركتلا نم ًارذح ؛طقف ةيشاحلا يف هركذب انيفتكاو ليذلا نم هانفذح ةملكلا حرش راركت نم هيلع انعلطا امو ©
 .ةدمتعملا ثيداحألا بتك نم راثآلاو ثيداحألا جيرختب انمقو «©

 راذتعالا

 باتكلا رخآ ف ةيعبطملا ءاطخألا سرهف ظحاللب



 تاينلاب لامعألا 0ه باتكلا ةبطخ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ؛نيدلا ةمئأ هلآو نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 دباع دمحم غلا هللا دابع فعضأ لوقيف :دعب امأ «نيملسملاو مالسإلا ٍجّرَس هبحصو

 هنإ هيلع هللا بات - يراصنألا يدنسلا ظعاولا دارم دمحم يضاقلا نب يلع دمحأ نبا

 هذ نامعنلا ةفينح يبأ مدقألا مامهلاو مظعألا مامإلا دنسم ناك امل :- ميحرلا باوتلا وه

 ثيدحلا كلذ يف مامإلا خيش يردي ال نمل اصوصخ ءالكشم هنم ثيدحلا جارختسا

 ضيفم هنإ ؛هللاب اًئيعتسم ءهيف ثحبلا لهسيل ؛ةيهقفلا باوبألا ىلع هبّئرأ نأ تدرأ

 .دوحجاو ريخلا

 ...«يتللا صاقو نب ةيفلع نع يضحا وبه ميهاربإ نب دمحم نع ىيحي نع ةفينح وبأ ١-

 ثراحلا نبا

 ةبسن ءايف فاكف ةحوتفم ءافف ةلمهملا داصلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب :يراقلا يلع لاق :يكفصخلا ةياور

 [ 17 :ص)] "ةيفنحلا تاقبط يف ةئيضملا رهاوجلا" يف نكل هلم يدنسلا هللا دبع انالومو انحخييش خم اًطوبنطم هتيأر اذك

 ءايلا اهرخآ يفو ,فاكلا حتفو نيتلمهملا داصلا نوكسو ءاحلا حتفب يفكصحلا :يشرقلا رداقلا دبع خيشلا ةمالعلل

 مامإلا يضاقلا دعاص نب دمحم نب ميهاربإ نب ايركز نب ىسوم هبسنو «ركب رايد نم ةنيدم ءافكصح ىلإ ةبسن

 ةنس ةرهاقلاب تامو ؛هخويش مجعم ف هركذو «ظفاحلا يطايمدلا هنم عمس ءبلَحو ةرهاقلاب ثدحو ؛ةئام سمو

 .ةسيفن ديسلا راوح نفدو «ةئامتسو نيسمح

 "ثيدحلا لوصأ ةلاسر" يف مهوت امك ناطقلا ال يراصنألا وه [يدملا يراصنألا سيق نب ديعس نب] :ىي نع

 ثيدحلا اذه نإ :"بيذهتلا بيذمت" ةيطح يف ظفاحلا لاق ءاهشماه يف هيلع انهبنو «ناحرحلا ديسلا ىلإ ةبوسنملا

 صحخفت ول هنأ الإ ًالقن الو ًالقع دعبتسي الو ,«تاقثلا ضعب لاق ام ىلع لحر ةئامعبس نم رثكأ ىحي نع هاور

 ]7/1١[. اًضيأ هبراقي ام الو ءاهغلبت مل ىيي نع ثيداحألا ةلمج ةاور عيمج نع



 تاينلاب لامعألا . باتكلا ةبطخ

 0 ,تاينلاب لامعألا :ُهي هللا لوسر لاق :لاق دو باطخلا نب رمع نع

 اذه [.ةيقارغتسا ماللاف «باقعلا اهيلع بترتي وأ «باوفلا اب بلطي يلا لامعألا عيمج يأ] :خا لامعألا

 ريدصتب عماوجلاو ننسلا بابرأ ةماع ةداع ترج دقو ءروهشم هنأ ىلع ةماعلاو رتاوتم ضعبلا دنع ثيدحلا

 طانم نأ ىلإ ةراشإو «ريخلا لامعأ ئدابم يف اهصالخإو ةينلا نيسحت ىلإ اًرظن ثيدحلا اذ مهنتسو مهحاحص
 رود ردا ةناطخا اميف تانج كلم نينا والت: لات هللا لاق ةةيوطلا ضولعتو هيلا نيمح نه هيكل :لاعفألا ةيزوخ

 «(5؟5٠ :ةرقبلا) «ْمكُبولق ْتَبَسَك ام ْمُكَذِجاَوُي ْنِكَلَول :لاقو (ه :بازحألا) «ذكبولق ْتَدَّسَعَت ام
 رظني نكلو :ةعمسلاو ءايرلاب قلعتم ثيدح يف ةتِلع لاقو ءاندنع ربتعملا ظفللا مومع ضراعي ال دروملا صوصخو

 .[ 5 :ص] "ةاكشملا'" 52 هدروأ مكبولق 90

 ف طرش ةينلا نأ يف ةمئألا نم هريغو يعفاشلا هب كسمت دقو «ةعامجلا هاور هيلع قفتم ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 «لعفلا صوصخ ىلإ ةفراصلا ةنيرقلا نع لاح ماقملا نإف .ةدوصقملا تادابعلا لئاسو نم امتريغو لسغلاو ءوضولا

 نيعتف «معألا اذكو «يعرشلا رظنلا حمطم سيل يسحلا دوجولا نأل ؛لامعألا ةحص وأ ةحيحص :ريدقتلاف

 .ةحصلاب هنع ربعملا يعرشلا دوجولا وهو يعرشلا رابتعالا

 ريشي ام ىلع سيق مأ رجاهم يف درو هنإف ؛ثيدحلا دروب ثبشتلاب :لوألا :هنع باوجلا يف هوحو ةيفنحلل :لوقأ

 هترجه ىلع بترتي مل نإو هنأل ؛ةرحاهملا سيق مأ حاكن دصقل رحاه هنإف ؛لإ اهحكني ةأرما وأ :ٌدْكُك هلوق هيلإ

 ردصت لاعفألا نم اًريثك نإف «تاينلاب لامعألا مكح ريدقتلا نأ :يناثلاو .هترجه نالطبب مكحي ملف «:ةرجهلا باوث

 امقدارإ حصي الو «باوثلا وهو يورخألاو ةحصلا وهو يويندلا مكحلا نيب كرتشف مكحلاو ,ةدارإو دصق الب

 ةينلاب طونم باوثلا نأل ؛ةحصلا وه نوكي نأ زوجي الو ءامهدحأ ةدارإ نيعتف ,كرتشملا مومع نالطبل ِءاًَعم

 احاتقم هنوك نعو ةحصلا نع هولخ بحصتسي ال باوثلا نع ءوضولا ولحو .ةدارالل نيعتملا وهف قافتالاب

 .هماقم يف هانققحو «لمأت هيفو «ةالصلل

 «تادابعلا يف يه امنإ حيرلتلا هيلإ حولي ام ىلع ةبرقلا لعف ةدارإو «برقتلا دصق نع ةرابع ةينلا نأ :ثلاثلاو

 نوك نأ حالف «ةينلاب ةطونم ريغ تالماعملا يف لاعفألا ةحص نأ ىرت الأ «تادابعلاب لامعألا صصخت اذهبف

 هب رومأملا نأب انؤاهقف حرص دقو «ةينلاب الإ باوثلا هيلع بترتي ال هنإف «همرتلن نحنو ةينلاب طونم ةدابع ءوضولا
 .اذه ف فالح الو امهريغو ]1//٠١7[ "راتخملا ردلا"و [5 ]5/١ "قئافلا رهنلا" يف هلقن يونملا ءوضولا وه

 لسغ حصي ال نأ مزل ,مكميمعت هيضتقي ام ىلع ةينلاب ةطورشم تناك ول لامعألا عيمج ةحص نأ :عبارلاو

 يهو ةيسح رومأ هذه :لاقي ال :فللذك موزلملاف لطاب مزاللاو (ةينلاب الإ اههريغو ةلبقلا لابقتساو ندبلاو بوثلا

 عضبلا كلم بترت نإف «ةيعرش رومأ اههِإف ءهريغو حاكنلاب هلدبنف لاثملا يف ةشقانم هذه نأل ؛ةينلا ىلإ جاتحت ال

 - اذإف .عبطلاب ليزم ءاملا :لاقي ال .ةينلا ىلإ ةحاحلا اهيف سمت الو عيبلاك يعرش رمأ لوبقلاو باحجيإلا ىلع



 اهاوزف ةيمكح ةساحن ثدحلا نإف ؛ءوضولا فالخب يسحلا مكحلا ىلع ءانب اهاوزب مكح اًسح ةساجنلا تلاز -

 «ةساجنلا يه امنإ ةيمكحلاف ؛عرشلا يف عيطلاب تاساجنلل اليزمو اًرهطم فرع ءاملا :لوقن انأل ؛لوقعم ريغ ءاملاب

 | .لوقعم رمأ اهتساحب ءاملا ةلازإف ةسحن ءاضعألا نوك ملس اذإف

 يعرشلا رابتعالا وه ردقملا نأ رتافلا رطاخلا توبكنع هتجسنو رصاقلا فيعضلا دبعلا اذهل حنس ام :سماخلاو

 ؛ىععم امهنيب كارتشا الو «هريغل هرابتعاو هسفن يف هرابتعا :ناوحن رابتعاللف ءرهاظلا وه امك مكلوق وه ام ىلع

 يف نوكلا ف ققح امك «هريغو لقتسملا نيب يونعملا كارتشالا روصتي الو لقتسم ريغ يناثلاو ءلقتسم لوألا نأل
 هنأ ىلع «رهاظلا ردابتملا وه هنأل ؛هسفن يف رابتعالا وهو امهدحأ نيعتف ءاّعم نادري الف يطبارلا نوكلاو .هسفن

 رابتعا يفن نم مزلي ملف «يناثلا وحنلا ءافتنا رابتعالا نم وحنلا اذه يفن نم مزلي الف ءمكنيبو اننيب هيلع قفتم

 .ملعأ هللاو ذهن اهيجمك زكي انأب ةالصلل هرابتعا هسفن يف ءوضولا

 يف ققحتي ةراتف «تالاحلا فالتخاب افلتخم هلعجو «ماقملا اذه يف اًضيأ رابتعالا ردق يراقلا خراشلا نأ ملعاو

 يأ :لاق ثيح ةدوصقملا ريغ يف امك لامكلا نمض يف ىرحأو «ةدوصقملا تادابعلا يف امك ةحصلا نمض

 باوج ناي د "ةينملا حرش ةينغلا" يف يبلحلا ةمالعلا لاقو «تالاحلا فالتحاب اهامكو اهتحصل لماشلا اهرابتعا

 ةينلا نودب تادابعلا ةحص مدع ىلع لدي هنإف ؛يظفل ثيدحلاب لالدتسالا قيرط يف عازنلا نأ قحلاف :ةيفنحلا

 ةيعرش اًعيمج لامعألا نم داري نأ زوجي ال هنأ كلذو «قافتالاب اهودب اهريغ ةحص مدع ىلع لدي الو «قافتالاب

 وأ تادابع اهعيمج ةيعرشلا لامعألا داري نأ الو «ةينلا نودب ةيعرشلا ريغلا لامعألا رثكأ دوجول ؛ةيعرش ريغ وأ

 ذئنيحو «باقعلاو باوثلا قلعتم وأ تادابعلا داري نأ نيعتف «قافتالاب ةينلا ىلع تالماعملا فقوت مدعل ؛تالماعم

 يلا ةيعبطلا ةيداعلا لاعفألا ةلمج نم يه وأ ؟ريغ سيل ةدابع يه له ةيمكحلا ةراهطلا نأ يف يقيقحلا عازنلا امنإف

 تاكرحلا رئاس .يف امك اهققحت عم ءالف الإو ءاهيلع بائثي ةدابع تناك ةبرقلا ةين اهيف دجو نإف ؟اًسح ققحتت

 .لمأت هيفو مالكلا درس اذكهو .| ؟ :ص] اًسح دوحولا يف ققحت اهل يلا كورتلاو لاعفألاو «تانكسلاو

 ١( :مقر يراحبلا| ةتسلاو ءظفللا اذهي ["88 :مقر ]21١7/9 "هحيحص" يف نابح نبا هاور :تاينلاب لامعألا

 :مقر هحجام نباو اله :مقر يئاسنلاو 25١5١١ :مقر دواد وبأو 215417 :مقر يذمرتلاو 2194017 :مقر ملسمو

 نبا حيحص" نم عضاوم فو «يقهيبلل "ةفرعملا"و ؛مكاحلل "نيعبرألا" يف دوجوم فذحلاو ,"امنإ" ظفلب 7
 تانسحلا ىلع بترتي يذلا باوثلا يأ هلبق امل ديكأتو حيرصت :2إ ئرما لكلو .اًضيأ "يراحبلا" فو ؛"نابح

 ةعيرشلا ةعاشإ دصقب الثم سيردتلا نإف ؛دوصقملا فالتحاب فلتخيف ةينلا رابتعاب وه امنإ امل ةحبار ةجيتن وهو

 دعب ةينلا ىلإ ناحاتحي ال مارحلاو هوركملا مث «قافآلا يف هراهتشا وأ هملع ماكحإ دصقب هنم اًباوث مظعأ اهرشنو

 -  اهفوكب ملعلا دعب ندبلا ةيوقت دصقب ولو رمخلا برش نمف ؛مهحورش يف ققح ام ىلع كلذك امفوكب ملعلا



 تاينلاب لامعألا / باتكلا ةبطخ

 هترجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف

 .هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ

 .باقعلا هيلع بترتي اًرمح -
 برحلا راد نم لاقتنالا وه :ةرجحلاو «ةينلاب اهاوثو اهوبق طونم لامعألا نأ ىلع عيرفت :خلإ هترجه تناك نمف

 امي ديرأ وأ «لسرملا زاحملا قيرطب قلطملا ىلع ديقملل اقالطإ اًروجت اقلطم لاقتنالا انهه امي ديرأو «مالسإلا راد ىلإ
 هقارفو هكرتو ءيشلا رجه يأ يوغللا ئعملا اب ديرأ وأ «ةراعتسالا طمنب لاقتنالا نيعم كيرشتب ةدوصقملا لاعفألا

 امتاضرم ىلإ ةدوصقم هلاعفأ ناك وأ ؛هلوسرو هللا ةاضرم ىلإ اًهجوتو ًالاقتتا لامعألا ىلإ هلاقتلا ناك نمف نعي
 هللا لاوقأ ءافتقا ىلإ اًصلاخ امي قلعتي امو ايندلا نع هقارفو هكرتو هرجه ناك وأ ءامهعابتا ةينب ةلومعم يأ

 وأ «باوثلاو لوبقلا اهتجيتن ةلماك' ةرجه هذهف يأ هلوسرو هللا ىلإ هترجهف امهيلإ امهنم اًعطقنمو «لوسرلاو

 .امهيلإ هجوتو امهيلع لابقإ يه ثيح نم هيفكت هترجه وأ «ةيورحخأ ةيقيقح ةرجه ةيويندلا ةيروصلا هترجه
 .امي عفتنيف اهيلإ لصيو اهبيصي هنأ هنم اًدصق اهليصحت ىلإ يأ اهتعتمأو اهضارغأو اهضارعأو اهماطح يأ :ايند ىلإ

 بسك ىلإ ال حاكنلا ىلإ ةليسو هترجه لعجف ءامب ةوهشلا ءاضقو اهقشعل ؛ةأرما جوزتيل رجاه يأ :خلإ ةأرما وأ
 دعب ةباحصلا نم دحاو رجاه ثيح ثيدحلا دورو ببس ىلع اًهيبنت ميمعتلا دعب صيصخت اذهو ءرجألاو ةداعسلا

 (ةأرملا ىلإ هترجه وأ ايند ىلإ هترجه يأ :هترجهف .سيق مأ رحاهم ىمسي ناكو اهجوزتيل ؛سيق مأ ةرجاهم

 .باوثلا اهيلع بترتي ال ةمومذم اهنأ ةرهاظ امهاحو

 «رمع الإ 5 يبلا نع هوري مل هنأ حيحصلا نأل ؛كلذك سيلو رتاوتم هنأ مهضعب معز دقو :هيلإ رجاه ام ىلإ

 ىجي الإ ميهاربإ نب دمحم نع هوري ملو «ميهاربإ نب دمحم الإ ةمقلع نع هوري ملو «ةمقلع الإ رمع نع هوري ملو

 يروثلاو كلام مهفايعأ نم ةئامعبس :ليقو «وار ٍيئام نم رثكأ هنع هاور :ليقف ءرشتنا هنعو ؛يراصنألا ديعس نب

 يورهملا ليعامسإ يبأ نع تبث دقو «ةنييع نباو ديعسو ديز نب دامحو دعس نب ثيللاو كرابملا نباو يعازوألاو

 ىلإ ةبسنلاب روهشم وهف ديعس نب ىيحي باحصأ نم اًضيأ لجر ةئامعبس نع هبتك هنأ مالسإلا خيشب بقلملا
 اذإ يرظنلا ملعلا ديفي هنأ ريغ «ثيدحلا لهأ دنع رتاوتملب قحلم روهشملا معن «هلوأ ىلإ ةبسنلاب بيرغ ؛هرخآ
 .ليلعتلا نمو «ةاورلا فعض نم ةملاس ةنيابتم هقرط تناك

 نب ىيجحيو يميتلاو ةمقلع عبوت دقو «اقرتفا كلذبو هلقان ةلادع هيف طرتشت الو .يرورضلا ملعلا ديفي رتاوتملاو
 ةفيححج وبأو رباحو هللا دبع هنبا ةمقلع ريغ رمع نع هاور ثيدحلا اذه :ةدنم نبا لاق ؛مهتياور ىلع ديعس

 نب دمحمو يماذحلا ورمع نب لصاوو يم نب ةرشانو راسي نب ءاطعو عالكلا وذو ةعيبر نب رماع نب هللا دبعو

 - هتياور ىلع ديعس نب ىيي عباتو ءرمع نبا ىلوم عفانو بيسملا نب ديعس يميتلا ريغ ةمقلع نع هاورو ءردكنملا
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 نب جاجحو راسي نب قاحسإ نب دمحمو تارفلا يبأ نب دوادو يثيللا نسحلا وبأ دمحم نب دمحم يميتلا نع -

 دمحمو ىيي يعبات نع يعبات هيفو «ئدمو يفوك نيب ام انهه هدانسإ ةاورو ءيراصنألا سيق نب هبر دبعو ةاطرأ

 يباحص ةمقلع نإ :انلق نإ يباحص نع يباحصو .روهمجلا لوق وهو يعبات ةمقلع نإ :انلق نإ ةثالث وأ «يميتلا

 كرتو «روذنلاو نامبألاو حاكنلاو «ةرجحملاو قتعلاو ناميإلا ف فلؤملا هجرحأو :لاقو ."يراسلا داشرإلا" يف اذك

 ف كلام هحرخي ملو يقهيبلاو نابح نباو ئطقرادلاو دمحأو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو «ليحلا

 .[60/1] اهلاحم يف هللا ءاش نإ يأت هثحابم ةيقبو «"هطوم'

 هباتك ُق ييورقلا ىلعي وبأ ظفاحلا هركذف ءاًيباحص نيرشع نم وحن :ليق رمع ريغ ةباحصلا نم هاور دقو

 :لاق كو يبلا نع يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام ةياور نم "داشرإلا"
 هاورو ةّمثلا هيف ًاطخأ ام اذهف «هحجوب ملسأ نب ديز نع ظوفحعم ريغ ثيدح اذه :لاق مث ةينلاب لامعألا

 هب ثدح نم ملعن الو ؛ءكلام نع ديحملا دبع هب درفت :لاقو ."أطوملا" يف تسيل يلا كلام ثيداحأ يف نيطقرادلا

 .يقتعلا دمحم نب ميهاربإو بيبح نب حون ريغ ديما دبع نع

 بلاط يبأ نب ىلعو صاقو يبأ نب دعس رمع ريغ ُدتُي ينلا نع هاور :ثيدحلا اذه قرطل هعمج يف ةدنم نبا لاقو

 نب ةبتعو تماصلا نب ةدابعو ةريره وبأو ةيواعمو سابع نباو سنأو دوعسم نب هللا دبعو يردخلا ديعس وبأ

 دبعو ملسم نب ةبقعو رذنملا نب ةبتعو رذ وبأو هللا دبع نب رباجو رماع نب ةبقعو ديوس نب لالهو يملسلا ديبع
 ةعيزعلا ححص ةمينغلا دارأ نم نأ ىلإ ةراشإ رمع ةياور نم الإ اًدنسم حصي ال هنأ ىلع قفتا دقو .رمع نب هللا

 هللا ىلإ هترجه تناك نمف ؛هرجأ صالخإلا فعاض ةرجه لا صلخأ نمو «ةينلا صلعخأ ةينسلا بهاوملا دارأ نمو

 .مئازعلا يأت مزعلا لهأ ردق ىلع دصاقلا

 حرص ثيح رجح نبا ظفاحلا هيف عبت "هتطوم" يف كلام هجرخي مل هنإ "يراسلا داشرإلا" بحاص هلاق ام :تلق

 يف هحرخي مل هنإف ؛كلام ىوس هج رخي مل نم ةدمتعملا بتكلا باحصأ نم قبي مل هنأب "ريبحلا صيخلتلا" يف

 ثيدح نم يئاسنلاو ناخيشلا هاور معن ."أطوملا" يف هنأ ىعداف كلذ يف مهو ةيحد نبا ناك نإو ,"أطوملا"

 نم "هتطوم" يف هحرخأ دقو ,"ًأطوملا" ةأور مظعأ نم نسحلا نب دمحم نإف ؛امهنم بجعتي امث اذه :تلق .كلام

 ."دمحم أطوم" يف دوحوم هنأب "كلاوحلا ريونت" يف يطويسلا هبقعت اذهلو ءكلام قيرط

 ىسوم وبأ ظفاحلا لاقو .نيسمخحو نيتئام نم وحن ىبيحي نع هاور :باشخلا يلع نب دمحم ديعس وبأ ظفاحلا لاقو

 نع هتبتك :لاق «يراصنألا دمحم نب هللا دبع يورحلا ليعامسإ يأ نع "ةركاذملا" يف دمحأ نب ليلحلا دبع نع

 -عفالآ ةثالث نم رثكأ ىلع تررم يح ءازحألاو بتكلا نم هتعبتت :ظفاحلا لاق .ىيي باحصأ نم رفن ةئامعبس
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 ىلإ اهتممضف قرط ةدع "ةدنم نبا جرختسم" يف تيأر مث ءاذه اقيرط نيعبس هل لمكأ نأ تعطتسا امف ءءزج -
 .ةئام ثالث ىلع تدازف يدنع ام

 نم الإ اًعوفرم حصي ال هنإ :مهريغو يزوجلا نباو باتع نب دمحمو نكسلا نب يلع وبأو يباطخلاو رازبلا لاقو
 ءادج بيرغ :لاقو «يروباسينلا دمحم نب ميهاربإ ةمجرت يف سنأ ثيدح نم ركاسع نبا هجرخأو «رمع ةهج

 ملكتم ظفللا اذهبي اًنوك نكل اهقاس مث اًرفن نيرشع نم رثكأ اعوفرم هاور هنإ :"هحرختسم" يف ةدنم نبا لاقو

 نأ اهيف سيلو 0" همجعم'" ُق يناربطلاو "هيدين" يق روصنم نب ديعس اهج رخخأ اهرجاهمو سيق مأ ةصق 9 (هيف

 يف ميعن وبأو ءرمع ثيدح نم "هلماك "يف يدع نباو "هدنسم" يف دمحأ هجرخأ ثيدحلاو ءاهلجأل قيس ثيدحلا

 «سنأ ثيدح نم "هيلامأ" يف ركاسع نباو ,ديعس يبأ ثيدح نم "كلام بئارغ" ف نطق رادلاو "ةيلحلا"

 هده ةريره يبأ ثيدح نم هحيرخت نم ءزج يف راطعلا ديشرلاو

 دع دج 6 ع د



 مالسإلا ناكرأ نايب ١١ مالسإلاو نامبإلا باتك

 ةعافشلاو ردقلاو مالسإلاو ناميإلا ناك

 ةنيده يل بحاص عم انيب :لاق رمعي نب ىيي نع «ةمقلع نع ةفينح وبأ -؟

 عوتمم رصني نزو ىلع دوم نبا
 هلأسنف هيتأن نأ كل له :يبحاصل تلقف ءرمع نب هللا دبعب انرصب ذإ دك هللا لوسر

 ةأحافم

 «كنم هب فرعأ ىنإف «هلأسأ يذلا انأ نوكأ ىح ىح يعد : :تلقف «معن :لاق ءردقلا نع
 يترشاعم ديزمل كبناجو ينناج نع 0

 اعرف ضرألا هذه ف بلقتن انإ !نمحرلا دبع ابأ اي :تلقف هللا دبع ىلإ انيهتناف :لاق
 رمع نب هللا دبعل ةينك

 مهنم نأ م مهغلبأ :لاق ءمهيلع ٌدرن امبف ردق ال :نولوقي موق امي ةدلبلا انمدق

 لوسر عم نحن امنيب :لاق ءانثدحي اشنأ من مقدما ا ءاهعو نا رارعوو

 :ىلاعت هلوق يف امك يرهاظلا دايقنالا مالسإلاب داري دقو ءعرشلا فرع ف دحاو امه :خلإ مالسإلاو ناميإلا

 ثيدح هب قطني ام ليبقلا اذه نمو ١( 5 :تارجحلا) كاَنْمَلْسَأ الرف ل اوي خل انما :ثاذعألا تلاقإل

 مالسإإلا عئارشو نياقلا ناكرأب لمعلا مالسإلابو «نيدلا تايرورضب بلقلاب قيدصتلا ناعإلاب كيرا هنإف ؛بابيلا

 يف عقو ام لمحي هيلعو «ثيدحلا يف عئارشلا ظفل ةدايز مالسإلا سفن ال عئارشو رئاعش افأ ىلع لديو «هرئاعشو

 يرجتف «ةنئاكلا رومألا نم لزألا يف هللا هردق ام :ردقلاو «سمح ىلع مالسإلا نب يف امك ةدايز الب مالسإلا ظفل

 لدي امك ةريبكلاو ةريغصلا تائيسلا وفعلو تاحجردلا عفرل ةلماش ةعافشلاو ءاهردق ام بسح ىلع دوحولا يف

 .لاذرألل لاقملا اذه امنإو «لازتعالا بوش نع

 ليرجبا ويك 5 بحاص :"راتألا" ف دمحمو ايلا ٍْق يئراحلاو ورسحت ريا هأور ثيدحلا اذه :ةفينح وبأ

 ملو [ 4598 :مقر] دواد يبأ دنع هوحنو [8 :مقر] ملسم يف امك نيرمتعم وأ نيجاح يريمحلا نمحرلا دبع نبا

 ١١(. :صصتقلا) هي بنج ْنَع هب ٌتَرُصَبفأل :ىلاعت هلوق يف امك ةيدعتلل ءابلا :هّللا دبعب .يراقلا هل ضرعتي

 نوؤرقي سان انلبق رهظ دق :ملسم ظفلو :خلإ بلقتن انإ .هيلإ اندعقف ةدايز :"رهاوجلا" يفو ءانلصو :انيهتناف

 ءيش يأف يأ ةيماهفتسا "ام" :درن امبف .نهذلا دهعلل ماللا نأل ؛ةدلبلل ةفص ةلمحلا :موق امي .[8 :مقر] نآرقلا

 مهل ًالتاقم : مه دهاجلا .(85 :ءاسنلا) 8 0 :ىلاعت هلوقك باوجلا وه درلاو «نيرساح اونوكيف هب مهبيحن

 .ةلمجللا ىلإ فاضم "نيب"و «ةدئاز "ام" :امديب .نيدلا يف رشلا يفنل



 مالسإلا ناكرأ ١ ؟ مالسإلاو ناميإلا باتك

 حيرلا بّيط ةّمَللا نسح ضيبأ ليمج باش لبقأ ذإ هباحصأ نم طهر هعمو دك هللا
 ةروصلا يف ةئيطا يف مادق نم حنس

 هيلع ٌدرف :لاق :مكيلع مالسلا ادللا لوس ان 0 :لاقف «ضيب بنايث :ةيلغ
 1 د ميظعتلل صيصخم

 وأ ةوند اندف « "ندا" :لاق ؟رثلا لوسر اي د :لاقف .هعم انددرو 00 هللا لوسر
 ةوطخ يأ ةمظعلا راهظإل ةزاجتسا

 قصلأ بح د ا :لانقك للا :لوسر اب علدأ اي ا
 ١ ءاه

 هللاب نمؤت نأ" :لاق .نامبإلا نع نربخأ :لاقف دك هللا 5 0 هتبكر
 هتافصو هتاذب

 "هللا نم هرش و هريحخخ ردقلاو ,رخألا مويلاو ,هئاقلو هلسرو ,هبتكو .هتكئالمو

 هن ين نم معأ هب دارملا

 ا ا 2 لورا قيل م اعف :لاق «<تقادتع لاقف

 ملي يذلا رعشلا يه ميملا كديدشتو ماللا ردسي :ةمللا .ةرشعلا لإ ةناللغلا نم .هباحصأ نم عمج يأ :طهر

 ؟هب نموملا نع يأ :تامجالا نع 2 هيذحخخف ىلع هيدي عضوو :تاياورلا ضعب يفو :هتبكار .بكنملاب

 ريسفت هنأ ال اهتيعقاوو اهتيقحب قدصيو ءامك نمؤي نأ يغبني يلا قوه نع فشاك هنإف «باوحلا قباطيل

 «قيقحتلا ىلع ماكحألا ءارجإل طرش رارقإلاو «اةتلَع لوسرلا هب ءاج امي يبلقلا قيدصتلا وهو «ناميإلا نيعمل

 .الامجإ هب نمؤملا وه اذهف
 داقتعا نامبإلا نأ وه صوصنلاو ةيعرشلا تاقالطإلا يف مالسإلاو ناميإلا نيب قرفلا رهاظ :خلإ ناميإلا نع

 يبأ نبا هج رخئأ بلقلا يف ناميإلاو .ةينالع مالسإإلا :هعفر سنأ ثيدح هيلعو رهاظلا دايقنا مالسإلاو «بلقلا

 :ظفلب هعفر رمع نع ١17[ :مقر ]291/١ "هحيحص" يف نابح نبا هحرخأ ثيدحلا مث ,"هفنصم" يف ةبيش

 نمؤتو «توملا دعب ثعبلاب نمؤتو «نازيملاو رانلاو ةنحلاب نمؤتو ءهلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ نامبإلا

 ماظن ردقلاب نامبإلا" :ةريره يبأ ثيدح يفف «ةرتاوتم راثآ يف ردقلاب نامبإلا درو دقو ءهرشو هريخ ردقلاب
 يف مكاحلا هجرخأ نزحلاو مهلا بهذي ردقلاب نامبإلا :اعوفرم هئيدح يفو ."هدنسم" يف يمليدلا هجرخأ "ديحوتلا

 ."باهشلا دنسم" يف يعاضقلاو 0" هخيرات"

 تابثإ وه نأشلاب متهملاو عارنلا يف مهألا نإف ؛يناثلا رهاظلاو «ةنجلا يق هتيؤرب وأ «ثعبلاو ربقلاب يأ :هئاقلو

 دعب ثعبلاو :ةياور يفو [.رشنلاو رشحلاب ءارحلاو نيدلا موي يأ] :رخآلا مويلاو .نآرقلا يف رثك اذلو .ثعبلا
 اهريخ اهلك ةردقملا رومألا نأب يأ :ردقلاو توملا دعب ثعبلاو توملاب :ظفلب قارولا رطم اهيلع هعبات توملا

 .هرمأو ىلاعت هئاضق نم اهرشو



 مالسإلا ناكرأ ١ مالسإلاو ناميإلا باتك

 500 ؟يه ام مالسإلا عئارش نع نربخأف :لاق ءملعي هنأك تقدص :هلوقو

 .بجعم يئانتلاو «لهجلاب قوبسم لاؤسلاو «ملعلاب اقوبسم الإ روصتي ال قيدصتلا نإف :ملعي هنأك
 :مقر] يذمرتلاو [8 :مقر] ملسم هاور ثيدحلا اذه [.هرادم يه لا هناكرأو هضئارف] :مالسإلا عئارش نع

 دبع نع «نسحلا نب سمهك قيرط نم مهريغو 4994٠[ :مقر] يئاسنلاو [4590 :مقر] دواد وبأو ٠
 ةريره يبأ نع ةعرز يبأ نع هوحن 5٠[ :مقر] يراخبلا ىورو الصفمو الوطم ميعن نب ىيحي نع «ةديرب نب هللا

 .ةريره يبأو كلام نب سنأو هللا ديبع نب ةحلط نع بابلا ىفو :يذمرتلا لاق ءاعوفرم

 «يردأ ال :لوقي هملعي ال امع لثس اذإ ملاعلا نأ :هيفو «ةبقارملاو صالخإلا مظع نايب ثيدحلا اذه فو

 لمتحيو «نوعماسلا ملعيل ملاعلا لأسي هنأو ؛هملع روفوو هاوقتو هعرو ىلع لدي لب هتلالج نم كلذ صقني الو
 ذوخأم هملع نأو «مولعلا نم ئيلم ةتلع هنأ مهيري نأ ديري هنأ ةباحصلا روضح ين ٌدلك يبلا ليربج لاؤس يف نأ
 ةروص يأب لثمت ةكئالملا نأو ؛مهنيد سانلا ملعي ءاج :هلوقب نيعملا وهو هيف مهطاشنو مهتبغر ديزتف «يحولا نم
 فو «ريسفتلا يف فلوملا هجرخأو :لاقو ]1707/1١« "يراسلا داشرإلا" يف لاق اذك مدآ نب روص نم اوءاش

 يئاسنلاو «ةنسلا يف دواد وبأو هضعبب نتفلا يفو «همامتب ةنسلا يف هجام نباو «نامبإلا يف ملسمو ءارصتخم ةاكزلا

 ملسم هجرخأو "هحيحص" يف ةناوع وبأو ءنسح دانسإب رازبلاو "هدنسم" يف دمحأو :يذمرتلا اذكو «نامبإلا يف
 .هتاور ضعب ىلع هيف فالتخال يراحخبلا هجرخي ملو باطخلا نب رمع نع اًضيأ

 لاقو ءاهملع لمج نم هنمضت امل ؛ةنسلا مأ :هل لاقي نأ حلصي :يبطرقلا لاق ىح ليلج ثيدح وهف ةلمجلابو

 نمو لاهو الانسو ءادتبا ناعإلا دوقع نم ةنطابلاو ةرهاظلا تادابعلا فئاظو عيمج ىلع لمتشا هنإ :ضايع

 ؛هيلإ ةعجار اهلك ةعيرشلا مولع نأ ىح لامعألا تافآ نم ظفحتلاو «رئارسلا صالخإ نمو «حراوجلا لامعأ

 نب هللا دبع نع ثايغ نب نامثعو سمهك نع دواد وبأ هجرحأ ثيدحلا اذه نأ ملعا .هنم ةبعشنمو

 هحرخأو «نمحرلا دبع نب ديمحو رمعي نب ىيي نع نامثع قيرط يفو ءرمعي نب ىيحي نع ةديرب

 ,ثيدحلا اذهب رمعي نب ىيحب نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع نايفس قيرط نم اًضيأ
 «تيبلا جحو نارا ءاتيإو «ةالصلا ماقإ" :لاق ؟مالسإلا امف :لاق ءصقنيو ديزيو :دواد وبأ لاق

 ."ةبانحلا نم لاستغالاو ءناضمر رهش موصو
 انهه طقاسلاو «ةمقلع نع مامإلا دانسإ قيرط وه اذه لعل :لوقأ ءئيجرم ةمقلع :دواد وبأ لاق

 هديؤيو «هنع هيوري هيوري ام ةماع ةمقلعو «ةديرب نب ناميلس وه رمعي نباو ةمقلع نيب يوارلا
 نب ةمقلع :لوقنف لاجرلا يف مالكلا امأو ."هحرش" يف يراقلا هل ضرعتي مل امم اذهو ءدواد يبأ قيرط

 هبسني لو «ةقث :لاقو 5778١[ :مقر] "بيرقتلا" يف امك «ةتسلا حاحصلا لاجر نم وهف يفوكلا ثراحلا وبأ دئرم

 -  "هحيحص" يف ملسم هل جرحأو ءءاحرإلاب يمر هنأب لقي مل هنأ نح ةثحرملا يف هتداع وه امك ءاحرإلا ىلإ



 مالسإلا ناكرأ ١ مالسإلاو نامبإلا باتك

 مي ًاليبس هيلإ عاطتسا نمل تيبلا جحو «,ةاكزلا ءاتيإو ,ةالصلا ماقإ" :لاق
 همايأ موص يأ

 :لاق «تقدص :هلوقل انبجعف «تقدص :لاق «"ةبانجلا نم لاستغالاو «ناضمر
 هندب ءاضعأ عيمجل

 نكت مل نإف هارت كنأك هلل لمعت نأ ناسحإلا" :لاق ؟وه ام ناسحإلا نع ينربخأف
 كيدل رضاح ناميإلاو لامعألا نيسحت

 دنسملا اذه يف مامإلا هاوم ىلع حابر يبأ نب ءاطعو ةمقلع ةرظانم نم مهفي لب ؛ثيداحألا نم ىصحي ال اميف -
 ؛مهطوقب لوقت نأ كايإف ءردقلا لهأ لض انهه نم !يخأ نبا اي :ءاطع هل لاق ثيح «ردقلا ىلإ الوأ ليمي ناك هنأ

 ةهبشلا هذه انبولق نع بهذي اًحرش !دمحم ابأ اي حرشا :ةمقلع هل لاقو «خلإ هللا ىلع نودارلا هللا ءادعأ مهفإف

 يملسألا بيصحلا نب ةديرب نب ناميلس امأو .ةهبشلا نع عحر هنأ هنم رهظيو «ةهبش ءاطغ فشك نّيب مث

 نزول فرصنم ريغ وهو اهمضب :لاقيو «ميملا حتفب رمعي نب ىيحي امأو «ةثلاثلا نم ةقث وهف اهيضاق يزورملا

 نم اهيضاق يزورملا مث يرصبلا يدع وبأ :لاقيو ءديعس وبأ :لاقيو «ناميلس وبأ رمعي نب ىيي ةينك «لعفلا

 ,دسأ نب ركب نب فوع يتب
 دوسألا يبأ نع وحنلا ذأ زربم يوحن بيدأ هيقف رمعي نب ىحيف :"روفاشين خيرات" يف هللا دبع وبأ مكاحلا لاقف
 "ملسم حرش" يف يوونلا لاق اذك «ناسارح ءاضق هالوو ءملسم نب ةبيتق هلبقف «ناسارخ ىلإ جاجحلا هافن

 ءاضيأ ناميلس طسوت الب هسفن رمعي نبا نم ثيدحلا اذه عمس ةمقلع نوكي نأ نكميو :لوقأ مث .!؟7/1]

 ردصملا ءات فذحب| :ةالصلا ماقإ .طاقسإلا اذه ىلإ جاتحي الف «ةثلاثلا نم رمعي نباو ؛ةسداسلا نم هنأل

 .كيلمتلا هجو ىلع اهيقحتسمل لاملا نم بجي ام ءاطعإ :ةاكزلا ءاتيإو .امناكرأو اهطئارشب اهءادأ [.ةفاضإلاب
 .قيرطلا نمأو ابايإو اباهذ ةلحارلاو دازلاب :هيلإ عاطتسا نمل .هكسانم ءادأو هللا تيب دصق :تيبلا جحو

 امث هّدع [."ةبانحلا نم لستغتو رمتعتو جحت" :ظفلب يميتلا ناميلس ثيدح يف اذه] :ةبانحلا نم لاستغالاو

 وهو ,ردقلا اذه الإ ذئئيح ضرفي مل هنأل وأ ؛هناكمل اًعفرو «هنأشب امامتها ؛هساسأ هيلغو ,مالسإلا هيلع رودي

 ىتح ٍليبَس يرباع لإ ًابنح الو :ىلاعت هلوقو (” :ةدئاملا) ما ثا 0 تك نوط :ىلاعت هلوقب تباث

 ندبلا فطاعم لسغ بجيف «ندبلا رهاظ نم دعي ام عيمج ىلع ءاملا ةلاسإ :هب دارملاو (57 :ءاسنلا) 4 اوُلِسَتَْ

 نم رصب فك دقو «هرذعتل ؛نيعلا لخاد لسغ ال «قاشنتسالاو ةضمضملاو «نذألا خامصو «ةرسلاو طبالاك
 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش سماخلا اذه لدب ةروهشملا تاياورلا يفو «ةباحصلا نم نيعلا لحاد ءاملا لاخدإ فلكت

 .ثيدحلا سمخ ىلع مالسإلا نب :حيحصلا يف درو امل قفاوملا وهو «هناكرأ لوأ وهو هللا لوسر اًدمح نأو

 نيب يوغللا قرفلا وهو «يرهاظلا دايقنال ىناثلاو «نطابلا ةهج نم نامبإلا قيقحتل لوألا لاؤسلاف :تقدص

 ءرملا ىلع مالسإلا ماكحأ ءارجإل طرش رارقإلاف ءرم امك يعرشلا حالطصالا ف قرف الف الإو «ناميإلاو مالسإلا
 - لحد هللا الإ هلإ ال :لاق نم :23# هلوقل ؛هيف ةلخاد ال هنع ةجراخ نامبإلل ةلمكم لامعألاو ؛عرشلا رهاظ يف



 مالسإلا ناكرأ ١ مالسإلاو ناميإلا باتك

 :لاق «تقدص :لاق "معن" :لاق ؟نسحم انأف كلذ تلعف اذإف :لاق ,"كاري هنإف هارت

 اه نكلو ا اهنع لوئسملا ام" :لاق ؟يه نم ةعاسلا نع ينربخأف
 اهيوقو تسوق

 ا 0 00 ِ 0 يردن اَمَو احدا ١ م 0 و ٌةدنع هللا نإ :لاقف ؛ ,"طئا
 ه1 نامقل) هل ١ لابقتسالا يف يأ |

 امف هرثأ 2 انمقف م يلع د ىنن لاق .هارن نحنو فرصنا 5 «تقدص

 0 هل 1 و 1
 ا كك يبلل كلذ انركذف ائيش انيأر الو .هجوت نيأ يردن

 2 1 دي امن

 .ةرخآلاو لآملا رابتعاب يأ ةنجلا -

 ثيدح نم درو :كاري هنإف .ريصبلا عيمسلا وهو متنك امنيأ مكعم وهو ؛كلاوحأ عيمج يف كاري يأ :كاري هنإف

 دنع ىىلاعت هللا ركذاو ؛ىتوملا يف .كسفن ددعاو هارت كنأك هن. لمعاو ةاتيط هياكل قت هولا دبع طف: ةاعن

 يف يناربطلا هحرخأ ةينالعلاب ةينالعلاو رسلاب رسلا ةنسح اهبنمي لمعاف ةئيس تلمع اذإو ءرجش لكو رجح لك
 ءادردلا يبأ ثيدح نمو «[5448 :مقر ]4.05/1١«2 "هبعش" يف يقهيبلاو ء[9ا7/4 :مقر ء١175/9] "هريبك"

 ةالصب كيلعو «تاباجح نمنإف ؛مولظملا تاوعدو كايإو «ىتوملا ف كسفن دعو «هارت كنأك هللا دبعا :هعفر

 ديز ثيدح نمو «"ريبكلا" يف هحرخأ اًوبح ولو امهومتيتأل امهيف ام نوملعت ولف ءامهدهشاف ءاشعلا ةالصو ةادغلا

 ؛مولظملا ةوعد قتاو «ىتوملا يف كسسفن بسحاو «كاري هنإف هارت نكت مل نإف ءهارت كنأك هللا دبعا :هعفر مقرأ نبا

 [8 :مقر] ملسم هحرخأ خلإ هللا دبعت نأ ناسحإلا :ظفل مث ؛"ةيلحلا" يف ميعن وبأ هحرخأ ةباجتسم اهفإف

 ,ه .:مقر يراخبلا] ناخيشلاو [44917 :مقر «4757 /؟] دمحأو رمع نع "سودرفلا دنسم" يف يمليدلاو

 .ةريره يأ نع [14 :مقر] هحام نبا [9 :مقر ملسمو
 يف ةغلابملا ةياغ هريغل ال هل اهملع ينو «هل الإ اهملع نكم الفا اهم ركاقنلا ةلايم هاف“ ةاهنعا ل رسما اف

 .اهءافتخا تضتقا ةمكحل اهتقو نايب نع ًالضف امكايتإ يفحخأ داكأ يأ (١ه:هط) :اهيفحأ ُداَكَأ :ىلاعت هلوق

 .كيداحألا رضع ف: ايت ضعت رك دقو «اميارتقاو اهارتقا ىلع لدت مئالعو تارامأ اه يأ :طئارش اه

 علطي دقو ءوه الإ اهملعي ال ةسمخ بويغ هذه[خلإ سمخلا نم يهف ةدايز "رهاوجلا" يفو] :خلإ هدنع هللا نإ

 هوبلطاو هودان يأ :لجرلاب يلع.ءايلوألاو ءايبنألا نم نيصلخملا هدابع نم صخي نم ضعب ةعاسلا ءارو ام ىلع

 .[9 :مقر]"ائيش اوري ملف هودريل اوذحأف لحرلا يلع اوّدر" ةريره يبأ نع :ملسم ةياور يفو .يدل هونآو
 -ه اغأك" : :ظفللا اذه دعب دازو «ةفينح يبأ نع قاحسإ نب بيعش قيرط نم هلوطب يعلخلا هجرخأ :اًئيش انيأر الو



 مالسإلا ناكرأ لح مالسإلاو ناميإلا باتك

 نأ ولا ةروكضي انآ امها 1 نو اذه" :لاقف
 : لامجإلا قيرطب

 "ةروصلا هذه الإ اهيف هفرعأ

 :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ,ةمقلع نع «ميهاربإ نع «دامح نع ةفينح وبأ -*
 ديزي نب يعخنلا ناميلس يبأ ملسم نبا

 راتب ديوب نتا ورحم ناد رج ررواو ورمع قيرط نم هجرخأو ءءاوس يقابلاو "ضرألا هتعلتبا -
 ثيدح نم "هننس" ف روصنم نب ديعسو «هيبأ نع رمع نبا نع ةسمخلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ةروصلا هذه الإ

 لإ "لحجر رمع نبا ىتأ" :هيفو رمع نبا نع "ريبكلا همجعم" يف يناربطلاو «ةديرب نب ناميلس هيفو رمع نبا
 :مقر]عاقعقلا نب ةرامع نع ملسمو «نايح يبأ نع نامقل ةروس ريسفت فو 5٠[ :مقرإ ناميإلا يف يراخبلاو

 .ةريره يبأ نع ةعرز يبأ نع مهتثالث ةورف يبأ نع يئاسنلاو دواد وبأو ٠
 قارولا رطم هعباتو «[8 :مقر]هيبأ نع رمع نبا نع رمعي نب ىيحي نع ةديرب نب هللا دبع نع سمهك ثيدح نم ملسمو
 نامثع قيرطو ,"هحيحص" يف ةناوع وبأ هجرخأ رطم قيرطف «ةديرب نبا نع ثايغ نب نامثعو ىي نع يميتلا ناميلسو
 ثيدح نم هلعجف «ةديرب نب ناميلس مهفلاخو ؛"هحيحص" ف ةميزخ نبا هجرخأ يميتلا قيرطو «"هدنسم" يف دمحأ هجرخأ
 ناربطلا هجرخأو «رمعي نب ىجي نع ؛يناسارخلا ءاطع نع ."ةيلحلا" ف ميعن وبأو ,دمحأ هاورو «هيبأ ثيدح نم ال رمع نبا
 يف ةناوع وبأو «دابعلا لاعفأ قلخ ٍق يراخبلاو ءنسح دنسب سنأ نع "هدنسم" يف رازبلاو ءرمع نبا نع ءءاطع نع
 يوري :نابح نبا لاقو «ىبيو متاح وبأ هبذك «ميهلا وبأ يرمعلا ديزي نب دلاخ هيفو «يلجبلا ريرج نع "هحيحص"
 دمحأ امهاورو .ظفاحلا لاق امك اًحيحص ىقيي ال ثيدحلاف ءفيعض :نوراه نب ىسوم لاقو «تاثألا نع تاعوضوملا

 .ًالسرم سمهك نع عيرز نب ديزي نع ةدنم نبا هاورو «نسح نسب
 ةمقلع وه ا ةمقلع .هنومضم. نظلا بيلغتو ثيدحلا نتم ةيوقتل ؛دانسإلا ريركتب ثيدحلا ريركت :ةفينح وبأ

 ميهاربإ لاو ءديزي نب دوسألا مع «ريبكلا هيقفلا ثوكلا يعبخنلا لبش وبأ ةمقلع نب كلام نب هللا دبع نب سيق نب
 يبأو رمعو ىلعو دوعسم نبا نع ملعلاو نآرقلا ذحأو كني يبلا ةايح يف دلو ءدوعسم نبا باحصأ لجأ نم يعخنلا
 ىلوم لالب ةمقلع يبأ نب ؛ ةمقلع اذه سيلو ءلغوللإ] 'راتحملا در ' يف امك «نيعمجأ مهنع هللا يض ضر ةشئاعو ءادردلا

 همعز امك امهريغو لالب نب ناميلسو سنأ نب كلام هنعو .همأ نعو كلام نب سنأ نع ىور «نينمؤملا مأ ةشئاع
 هنم بيجع اذهو .هحرش شماوه يف ركذو «ليق هلثمو ةالابمو شاحت ريغ نم دنسملا اذهل "هحرش" يف هركذو .يراقلا
 بتارم ةلمج يف هومسو رامضملا اذه لاثمأ يف يراقلا بعك ولع :اهنم :هوجو بجعلا هحو ءادذج بجعأ لب
 ةماع يف ةمقلع راهتشا :اهنمو .رابكلا ريهاشملا لاحرلا ءامسأ يف اميسال رابخألاو ثيدحلا مولعو ؛ثيدحتلا
 حو «دوعسم نبا نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح وه هدانسإ نأ عامسألا المو عاذو عاش نجح مامإلا ديئاسأ
 - سم دوعسم نب هللا دبع هعرز هقفلا :اولاق دقو ,مهبتك اوألمو مهرافسأ اهب اونحش ءاهقفلا نأ



 مالسإلا ناكرأ /١١ مالسإلاو ناميإلا باتك

 اي كيلع مالسلا :لاقف ضايب بايث هيلع باش ةروص ف ٌدفُي ىبلا ىلإ ليئربج ءاح
 ؟وندأ [ هللا لوسر اي :لاقف ,"مالسلا كيلعو" 0 هللا لوسر لاق ! هللا لونم

 ظ*000 هللاب ناميإلا" :لاقف ؟ناعإلا ام !هللا لوسر اي :لاقف ."هندا" :لاقف
 يوغللا ال يعرشلا

 نع ريكو قشر ولا 7 «ةفينح وبأ هنحطو «دامح هسادو «يعخنلا ميهاربإ هدصحو «ةمقلع هاقسو -

 راهتشا :اهنمو.يفكصحلا [50/1] "راتخملا ردلا" بحاص اًضيأ همظن ركذو «هزبخ نم نولكأي سانلا رئاسف

 نم ثيدحلا ا هتذمالتو هئاصلخ صلخأو دوعسم نبا باحصأ صحخأ نم ةمقلع

 هلاخ نع هتياورب ميهاربإ راهتشا :اهنمو .اًضيأ ةبلطلا هلهجي ال امك ةمقلع يبأ نبا ال .سيق نبا الإ اهريغو حاحصلا

 .هلاخ وق الو ةةمعلعا يبا نبا نع الما يورو الو «تيدنكلاو هك قد هل رجب فرعي ادك نبق نيا ةيفاع

 حاولا وار قزذلا ةشماقلا م ةنأل ليقدم با نط ةيقلع نأ" جرب يقلع ةياور نونصتي الا هنأ اهو

 هنيعب دوعسم نبا ىأر نمو «[4775 :مقر] "بيرقتلا" يف امك عامسلا مهضعبل تبثي ملو ةباحصلا نم نينئالاو
 اهدعب ىلا يف وأ «نيثالثو نيتنثا ةنس تام دق ةباحصلا نم فالآ فولأ هدهع يف نإف ؛ةسماخلا نم نوكي فيك

 رظني ملف «هفرعت ام ةرثكلا نم ةباحصلا نم ذئنيحو «نينس ثالثب اًضيأ نامثع لتق لبق لب ءاضيأ هذ يلع ةافو لبق
 قيرط نم دنسملا اذه يف ةريثكلا ديناسألا هذه ىلإ الو ,دوعسم نبا نع هتياور ىلإ !هيلع ةرسح ايو ىفسأ اي يراقلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف هلو انل هللا محري هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع ملسم نب دامح

 فظنأ هنإف ؛ملعلا لهأل بسانم وه] :خ! بايث هيلع .بابشلا ناوأ يف ىلوأ ملعلا ليصحت نأل :باش ةروص

 :تاياورلا ضعب فو «"دحأ انم هفرعي الو ءرفسلا رثأ هيلع ىري ال" :ظفل ةدايز ":يراقلا يلع حرش" يف |رهطأو
 :/ راسا ةياور فو :خ! كيلع مالسلا ."رعشلا داوس ديدش بايثلا ضايب ديدش لحجر انيلع علط ذإ"

 .ةاورلا ضعب راصتقاو «هباطخ رركت وأ «ةعقاولا ددعت ىلع لمحيف «مالسلا نود نم دمحم اي ب هبطاخ

 [ردصملا ىلإ عحارلا ريمضلاب وأ ءتكسلا ءاك] :هندا .زاوجلا نايبل المع ؛ءافتكالا باب نم :مالسلا كيلعو

 اور ناك لك نا عن هذخف ىلع هيفك عضوو هيتبكر ىلإ هيتبكر دنسأف دلو يبلا ىلإ سلجف اندف يأ

 امك ماكحألا طرش رارقإلا وأ ,ناسللاب رارقإلاو نانحلاب قيدصتلا وه] :خلإ ناميإلا 5434٠[. :مقر] "يئاسنلا"

 نامبإلا تاقلعتم نع هلأس هنأ ملع ٌدك هنأ رهاظلاو «ىلاعت هل ةبحاولا هتافصبو هدوجوب قيدصتلا هللاب نامإلا [ققح
 يعرتلا نامإلا وه دودحملا نأل ؛كلذب ناميإلا رسف امنإو «قيدصتلا ناميإلا باوحللا ناكف الإو «هتقيقح نع ال

 ْمُهَو ٍلْوَقْلاِ هَتوَقبْسَي ال َنوُمَرْكُم ٌداَبِعإ» :ىلاعت هللا مهفصو امك مهنأو مهدوجوب قيدصتلا وه ةكئالملاب ناميإلاو
 عمج ةكئالملاو 0ك :ميرحتلا) «؟َنوُوَمْؤُي اَم َنولَعفَيَو ْمُهَرَمَأ اَم هللا نوُصْحَي الإقو 2” :ءايبنألا) 4َنوُنَمْعَي هرب

 - مهو :عمجلا ثينأتل وأ عمجللا نعم ديكأتل ءاتلا هيف تديز ةلاسرلا نعم ةكولألا نم لعفم كألم هلصأو كلم



 مالسإلا ناكرأ ١/6 مالسإلاو ناميإلا باتك

 :هلوقل انبجعف «تقدص :لاق رش هريخس ردقلاو .هلسرو عهبتكو ,هتكئالمو
 هل : مهسفنأ وأ مهمثأ ىلإ 5

 في هللا لوسر لاق ؛مالسإلا عئارش امف !هللا لوسر اي :لاق مث ءيردي هنأك تقدص
 انبجعف تقدص :لاق «"ةبانجلا لسغو ءناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا ماقإ"

 كنأك هلل لمعت نأ" :لاق ؟ناسحإلا امف :لاق مث ,يردي هنأك تقدص :هلوقل

 هب اوربخأ اميف نوقداص مهنأب قيدصتلا لسرلاب نامبإلاو ءلاكشألا نم تءاش امبب ةلكشم ةينارون ةيولع داسجأ-
 هنأ قيدصت :ردقلاب نامبإلاو .هبتكب ناميإلا اذكو ]١/*٠١[. "يراسلا داشرإ" نم هانطقتلا اذك ىلاعت هللا نع
 تافص ىلعو «ىلاعتو هناحبس هدنع ةمولعم تاقوأ يف عقتس اهنأ هناحبس ملعو «مدقلا يف ءايشألا ردق ىلاعت

 :هلوقو ]77/١[« "ملسم حرش" يف يوونلل اذك «ىلاعتو هناحبس اهردق ام بسح ىلع عقت يهف .ةصوصخم
 كلذ يف نكي ملو ؛هنع لوئسملاب ريبخ مالك اذه امنإ «لهاجلا لئاسلا ةداع فالح اذه نأ مهبجعت ببس "انبجعف"

 ]18/1١[. ملسم حرش يف يوونلل اذك 25 يبلا ريغ اذه ملعي نم تقولا

 نع رمعي نب ىببي نع هحام نبا ةياور نو :هللا لوسو اي .مهرمأ ام هللا نوصعي ال نومركم دابع مهنأب :هتكئالمو

 ٍءاَعْدَك ْمَكَنَِي ٍلوُسَرلا َءاَع اوُلَعْجَت الإ :ىلاعت هلوقل فلاخم وهو ([17 :مقر]"دمحم اي" :ظفل رمع نع رمع نبا
 صيصختتب امإ لوؤيف (؟ :تارححلا) كِلْوَقْل هَل اوُرَهْجَت الو :ىلاعت هلوقل :ليقو (1 :رونلا) (ًأضعَب ْمُكِضْعَب

 ."هللا لوسر اي" :ظفلب اهريغو ةياورلا هذه ياثلا ديؤيو ءظفللاب ال ىعملاب لقن هنأب امإو ,باطخلا نم ةكئالملا

 لسغ ركذ اهيف سيلو «تيبلا جح :اهسماحو «ناتداهشلا :اههلوأ [* :مقر] هحجام نبا ةياور فو :ةالصلا ماقإ
 ةياورلا هذه لعل :ةبانجلا لسغو .ضعب ىلع ةاورلا ضعب راصتقا وأ «ةعقاولا ددعت ىلع كلذ لمحيف «ةبانجلا
 يأ :هللا لمعت نأ .فراعلا لهاجت ىمسيو «يردي ال هنأ هسفن نم رهظيو :يردي هنأك .جحلا ةيضرف لبق
 صالخإلا وهو هللا اودبعت نأ ىرخأ يف ام هقفاويف «ةدابعلا لعف امهنم لكو ؛ئيسلا نع فك وأ ؛حلاص لعف لمع
 هتوربجو هلالجي هارت اذإ كنإف هاشخت نأ قحأ هللاو ءهاشختو هللا فاخت ةلاحلا هذمهب كنإف ؛ةعمسلاو ءايرلل لطبملا

 لابلاو .هعمجأب بلقلا كل رضحيو .هتباهمو هتبيه كيرتعتو كيلع أرطت نيمكاحلا مكحأ وهو هئايربكو هتمظعو
 كنظ امف ؛نيطالسلاو كولملا نع ًالضف «ماكحلا ندأ دنع كروضحب كلاح ىرت امك اًصلاخ اًروضح هعماجم
 نمو «هنيميب تايوطم تاوامسلاو «ةمايقلا موي هتضبق ضرألاو «نيضاقلا مكحاو نيلاعلا بر يدي نيب روضحلاب
 4 سمانا نوُواَرْيظ :نيقفانملا مذ فو (© :ةنيبلا) يذلا هَل َنيِصِلَخُم هللا اودُبعَيِل الإ ا امو :ىلاعت هلوق انهه

 3 هنساحمو لمعلا صالخإ بوجو ىلع راثآلاو ثيداحألاو «رابخألاو صوصنلا تألامت دقو ١47( :ءاسنلا)
 بحي هلل نإ :هلوقو 4١( :ةبوتلا) ليس ْنِم َنيِبِسْحُمْلا ىلَع ام :ىلاعت هلوق اهنمو «هنياشمو ةعمسلاو ءايرلا

 ١96(. :ةرقبلا) «نيِنِسْحُمْلا



 ةلاسرلاو ديحوتلا نايب 15 مالسإلاو ناميإلا باتك

 لوسر لاق ؟ةعاسلا مايق مف :لاق ءتقدص :لاق "كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت
 ١ ىلوألا ةحخفنلا امي يجارملا ١

 يلع" 25 هللا لوسر لاقف ىفقف ,"لئاسلا نم ملعأب اهنع لوئسملا ام" 225 هللا
 هوو هودان يأ ىلوف يأ

 مالسلا هيلع ليئربج كلذ" :لاقف دك يبلا انربحأف ءاَرثَأ هل رن ملف انبلطف «"لحرلاب

 ."مكنيد ملاعم مكملعُي مكءاج
 مكل ةعفانلا هعئارش

 | ةلاسرلا و :ةيعوتلا نان |

 هللا دبع نأ هوثدح 325 يبلا 5 0 نأ ءاطع نع ةفينح وبأ - :

 ىح اًهتدهاعتف ,ةاش دهاعتت اهرمأ هنأو ؛همنغ دهاعتت ةيعار هل تناك ةحاور نبا

 اهلتقو ةاشلا سلتحاف بئذلا ءاجف «منغلا ضعبب ةيعارلا تلغتشاو «ةاشلا تنُمّس

 : ل اهرمأب ةيعارلا هتربحأف ةاشلا دقفو هللا دبع ءاجف
 اهدقفت دعب اهدجي مل  ةحاور نب

 ةلمجلابو «يلييختلا دوهشلاو روضحلا ةبترم يناثلا اذهو ءدوهشلا ةبترم وهو نيتبترملا لمكأ لوألاف :كاري هنإف
 َكَنولأَسُي» :ىلاعت هلوقل [اهمايقو ةعاسلا نع لكس يذلا يأ] :اهنع لوئسملا ام .نينسحملا بحي هللا نإ اونسحأ

 ةتقيالا كيان ال ضرألاو تاوانسلا تلك ركحل ايه رز هلكت ال سر تقتنع اج كامات ناك قاتلا نق

 .ةريثكلا تايآلا نم كلذ ريغو ١807( :فارعألا) 4اَهْنَعٌديِفَح َكَنَأك َكَنولَأْسَي

 ؛يرارسلا ةرثك ىلإ ءامإ وه اهتبر ةمألا دلت نأ :دلُي هلوقك ءطارشألا رثكو :تاياورلا ضعب يف :لئاسلا نم

 ةرثكب نورحافتي يأ ءانبلا يف نولواطتي ءاشلا ءاعر ةلاعلا ةارعلا ةافحلا ىرت نأو .برعلا مجعلا دلت :عيكو لاقو

 ام اًضيأ دي هللا لوسر نأ رهاظلاو :كلذ :لاقف .ًالاهج ةلازرأ صوقرلا ءازمألا نوكيف هقيرو هنسحو هعافترا

 1 لاك امو ؛هذه ترم لبق يناتأ ذنم يلع هبش ام هديب يسفن يذلاو'

 :"نابح نبا حيحص" يف ام هديؤيو ءًألوأ هفرع
 1١1/17[. :مقر 1//2391] "ىلو ح تفرع

 يبأ نب] :ءاطع نع ةفينح وبأ .ةفلتخم ةعقاولاو «ةريره يبأ نع يراخبلاو ءرمع نع ملسم هاور :مكنيد ماعم

 :مقر] يئاسنلاو :مقر] دواد وبأو [0 7 :مقر] ملسم هحرخأ ثيدحلا اذه [راثآلا يف دمحم هاور «حابر

 اذك هتيراج يف مكحلا نب ةيواعم نم كلام هاور :هللا دبع .هد يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح نم |

 .ةفاضإلاو رجلا فرحب ةخسن يف :ةاش دهاعتت .همنغ ظفحت يع يرام :دهاعتت ةيعار .ليق



 ةلاسرلاو ديحوتلا نايب 5” مالسإلاو ناميإلا باتك

 :لاقو «كلذ ٌددُك يبلا مظعف دك هللا لوسرل كلذ ركذف «كلذ ىلع مِن م ءاهمطلف
 هيلع ربكو و هلك ميز

 نيأ" :اهأسف 325 يبلا اهيلإ لسرأف ءاحل ملع ال ءادوس 1
 نامبإلاب

 ةنمؤم اههإ" :لاق ملا لوسر :تلاق "؟انأ نمف" :لاق ءامسلا يف :تلاقف "؟هّللا

 ."اهقتعأف اهقتعأف
 هنم ردص امل ةرافك يف: نأ

 2 دا وسر دنع ايراج اك را نأ نت انيو نا يح كا هيج واح
 سلاج عمج بيصحلا نب ةديرب دئرم نبا

 ا ا املا . ."يدوهيلا ارا دوعن انب اوضمنا" :هباحصأل لاقف
 ضيرملا ةدايع نم اوموق راضحلا

 اًهزنم ناك نإو ةيضرألا ناثوألاو مانصألا نع ءامسلا يف هنوكب هل اًرييمت .هناكم نع اهأس يأ :هللا نيأ اهأسف
 ولعو هنأش وعممو هئالتعاو هيلاعت نع هب ئكيو .هنأشل ءالعإو اًميظعت هيلإ بسني اًضيأ ءامسلا يف نكمتلا نع

 هلوق هيلعو ,ةهجلاو ناكملا نع هزنم هناحبس وهف الإو هناطلس مظعمو همكحو هرمأ يأ :ءامسلا يف .هناكم

 كنتنك ام نيأ مكعم وهو :هلوقو (84 :فرحزلا) ه©هلإ ضرألا يفو هلإ ٍءامَسلا يف يذلا وهو :ىلاعت
 ذأ

 ءاهنع ةجراخ ةيقابلا ماكحألاو ةلاسرلاو ةينادحولا قيدصت نامبإلا ةقيقح نأ ققحتف :ةنمؤم اههإ .(4 :ديدحلا)

 :قحلا لهأ لوق تبث انهه نمو «بيذكتلا ىلع ةرامأ امنوكب الإ نفك نوكي ال نيدلا تايرورض راكنإف

 .ةلبقلا لهأ نم اًذحأ رفكن ال

 دنسم يف الو ,ذاتسألا يراخبلا بوقعي نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ دنسم يف "اهقتعأف" :ظفل سيل :اهقتعأف

 ءمظعألا مامإلل اًدنسم رشع ةسمح هيف عمج يذلا "ديناسملا عماج" يف الو «يخلبلا ورسح نب دمحم نيسح

 :"يراقلا حرش" يف :اهقتعأف ."يراقلا حرش" شماوه يف اذك «نيعملا اذمي ايدعتم "قتع" ةغللا يف اندجو الو

 نع ”"راثآلا" يف نسحلا نب دمحم هاور اذكه :لإ ةفينح وبأ .هل ةًّحص الو .خسنلا يف سيل وهو «"اهقتعف' :ظفل

 يبأ نبا ليسارم نم قازرلا دبع هجرخأو «"ةليللاو مويلا لمع" يف يئسلا نبا هجرحأ هجولا اذه نمو «مامإلا
 نابح نبا هيمرحاو + "هيلع ىلصو طخ هنفك و 225 يتلا: هلسغو" :هيف دازو «"هلل دمحلا" :هلوق ىلإ هوحن نيسح

 "اًيدوهي اًراج داع هنأ" :هعفر سنأ ثيدح نم "هحيحص" يف

 .ًالوطم مكاحلاو دمحأ هاورو ءهراج هنأ ركذي ملو
 ناريجلا دحأ هنإف [اسأب يسوحملاو نارصنلاو يدوهيلا ةدايعب ىرن ال :لاقو ؛"راثآلا" يف دمحم هجرخأ] :يدوهبيلا
 هل راجف :ةثالث ناريجلا :اعوفرم رباح نع "ةيلحلا" يف ميعن وبأو ,خيشلا وبأو رازبلا هاور ام ىلع مهاندأو «ةثالثلا

 - راجف دحاو قح هلا نانا ام افق قاس لال كل راج و: ء ف اظحتا هل ناجي ةاقحس كارب :ندأ وهو وعلا و قع

 يراخبلا دنع هلصأو «[188 :مقر .555/11]



 ةلاسرلاو ديحوتلا نايب 5 مالسإلاو نامبإلا باتك
:0 

 نأو هللا الإ هلا ال نأ دهشا" :لاق 0 هلأسف توملا يف هدجوف هيلع لحخدف :لاق

 دهشتأ ةياور فو هضرمو هلاح نع هتارمغو هتاركس يف

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشا" : هلك يبلا هل لاقف هوبأ هملكي ملف هيبأ ىلإ نظف ١ "هللا لوضو
 هاضر مدع ىلإ ءاعإ

 هلإ ال نأ دهشأ :ىفلا لاقف .هل دهشا :هوبأ لاقف هيبأ ىلإ رظنف "هللا لوسر نأو

 نم ةمسن يب ذقنأ يذلا هلل دمحلا" :لُك يبلا لاقف هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ
 ىحنأو صلخ

 2 "يدوهيلا انراج دوعن انب اوضها" :هباحصأل موي د اف هنأ :ةياور قو . "رانلا
0 

 200 معن :لاق "؟هللا الإ هلإ ال نأ دهشتأ" :لاقف «توملا يف هدجوف :لاق

 يذلا امأو «راوحلا قحو مالسإلا قح هل ملسم راجف ناقح هل يذلا امأو ءراوجلا قح هلو ءهل محر ال كرشم ع

 اهلعل ىرخأ ةروص انهه :لوقأ .محرلا قحو راوحلا قحو مالسإلا قح هل ءمحر وذ ملسم راجف قوقح ةثالث هل

 راجلا نم ىلعأ وهو ؛مالسإلا قح ال محرلاو راوجلا قح هل محر وذ كرشم راج وهو داربخا طسوأ يف ةلخاد

 ثيدحلا يف روكذملا اطسوألا نم ندأ هلعل هنكل «ةثالثلا قوقحلل زرحملا راحلا نم ندأو ل ئذ ريغ .كرشملا

 (87» :لافنألا) كي ٍضْعَب ءانلر يل َنيِدَلاَوِه :ىلاعت هللا لاق «ةبارقلا قح نم ىوقأ مالسإلا قح نأل ؛اًضيأ

 «هباتك نم عضاوم يف نيملسملا ءادعأ هللا مهلعج دقو

 2( :ءاسنلا) 4َكِلَذ َنوُد ام ُْدِفْعَيَو هب َكَرْشُي نأ ُمِفَْي ال هللا نإ نر :انه كرشملاب دارملاو

 «راوجلا قح هل كرشملا وهو قح هل راج :ةثالث ناريجلا :اعوفرم يناربطلا جرحأو «ينارصنلاو يدوهيلا هيف لحديف

 مالسإلا قح محر هل ملسملا وهو قوقح ةثالث هل راجو «مالسإلا قحو راوجلا قح هل ملسملا وهو ناقح هل راجو

 .ةريثك راحلا قح يف ثيداحألاو .محرلاو راوجلاو

 هيلع ريشيو هرمأيل ريشتسملاك :هيبأ ىلإ رظنف .ميتاوحلل ةربعلا نأل ؛رانلا نم وجنيو نمؤي نأ ءاجر :خإ دهشا :لاق مث

 يف فقوتو هراشتسا امنإو «ةلالد هراشتساف هيبأ ءاقلت نم ةيمحلا هارتعا نكل «نيتداهشلا ىلإ ليمي هبلق ناكف «نامبإلاب

 مهنأل ؛ةينادحولا ةداهش يف ال اًولعو اًملظ اهتنقيتساو دوهيلا اهدححج يلا ةلاسرلا قيدصت ىلع اهلامتشال ؛ةداهشلا

 مفوكل ؛هبلقب ال هرطاخل ةاعارم هل دهشا :هوبأ لاقف .ناثوألا ةدبع ريغ باتكلا لهأ نم مهفوكل ؛اب نيرقم اوناك

 .مهءانبأ نوفرعي امك هوفرع نإو هب هل نيدناعم
 تناك امهيلع هللا ةمعنف «هل ةيجنم ةليسو ٌدنك هنوكو «همالسإو هتاحنب رورسلاو حرفلاب :خلإ هك يبلا لاقف

 اقولخمو اسفن :ةمسن ١77(. :ةبوتلا) 4ْجيِجَر ٌفوُؤَر َنييِمْوُمْلاِبْمُكيَلَع صيِرَح ْمتَعاَم هيلع ٌريِرَع وهو (ةبقرتم ريغ

 .باوثلا ديزمل ةبجوم ةيادهلا ةين كلذ عمو ءاضيأر افكلا ضرم يف ةزئاج ةدايعلا نوكيف :انراج دوعن .حور اذ

 .ناثوألا ةدبع نم ال نيدحوملاو باتكلا لهأ نم هنوكل :معن :لاق



 ا فقولاو يلبجلا مالسإلا نايب 5 مالسإلاو ناميإلا باتك

 كني هللا لوسر هيلع ٍداعأف :لاق هيبأ ىلإ لجرلا رظنف :لاق "هللا لوسر بأ دهشتأ" :لاق
 ١ لوبق ]إلي

 كنأ دهشأ :لاقف :هلوق ىلإ ةأيهلا هذه ىلع هرخآ ىلإ تارم ثالث ثيدحلا فصوف

 "رانلا نم ةمّسن ىب ذقنأ يذلا هلل دمحلا" :لي هللا لوسر لاقف هللا لوسر
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 [نيكرشملا يرارذ يف فقولاو «يلبحلا مالسإلا نابي
 نأ :ةريرسفه يبأ نع ,جرعألا زمره نب نمحرلا دبع نع ةفينح وبأ حا

 وهو :لوسر كنأ دهشأ .باتكلا لهأ ضعب همعز امك برعلاب صتخم ال مجعلاو برعلا ىلإ :هللا لوسر نأ
 يأ :هلل دمحلا ءافومضم ءادأ يفكي لب ؛ةملكلا ظافلأ نيعب ظفلتلا مزلي الف ,"هللا لوسر دمحم" نومضم نيع

 .تابوثملاو روجألا مظعأ او بستكا ةمعن هنإف هل اًركش

 معطم نب ريبج نعو «ريبزلا نع "هتاقبط" يف دعس نبا هحرخأ امك هلبق ام بحي مالسإلا نأل] :ّلإ يب ذقنأ
 فو ١755[ :مقر] ؟هيلع ىلصي له تامف يبصلا ملسأ اذإ باب يف زئانحجلا باتك يف يراخبلا هاور [اعوفرم

 هذ سنأ نع ينانبلا تباث نع ديز نب دامح نع [١5751/:مقرإ بطلاو ىضرملا باتك نم كرشملا ةدايع باب

 ىلإ رظنف ءملسأ :هل لاقف ؛هسأر دنع دعقف «هدوعي 2 يبنلا هاتأف ضرمف 05 يبنلا مدخي يدوهي مالغ ناك" :لاق

 برح نب ناميلس نع «هيوهار نب قاحسإ نع يئاسنللو «"ملسأف 2 مساقلا ابأ عطأ :هل لاقف ءهدنع وهو هيبأ

 وهو د يبلا جرخف :يراخبلا ىور "هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ" :لاقف ءروكذملا دامح نع
 :لئاقلا رد هللو هاحنو هصلخ يأ ١[ © :مقر] رانلا نم هذقنأ يذلا هيو لوفي

 جرفلاب هللا هاتأ دق 2هدئاع تنأ ضيرمو

 اميف سودقلا دبع :ليقف «ءيبصلا كلذ مسا امأو .بذعي هيلع تامو رفكلا لقع اذإ يبصلا نأ ىلع ليلد هيفو

 :ىضرملا باتك ف لاقو «[5 59/*] "يراسلا داشرإ" يف اذك "ةبيتعلا" بحاص ةياكح نع لاوكشب نبا هركذ

 همسا نأ دايز نبا نع ىكح "ةبيتعلا" بحاص نأ لاوكشب نبا نع لقن معن «هما ىلع رجح نبا ظفاحلا فقي مل

 :مقر]"هسأر دنعو هيبأ ىلإ مالغلا رظنو" :هظفلو دواد وبأ هاورو .هريغ نع هتدجو ام بيرغ وه :لاقو «سودبع
 هجرخأ :ةفينح وبأ 8 هضرع ام هنم هتحص الولو .ءيبصلا مالسإ ةحص رهظ ثيدحلا اذه نمو لكم

 برعي ّح" :ةدايزب ارصتخم سنأ نع يقهيبلاو ؛"ةيلحلا" يف ميعن وبأ ىورو .هوحنب يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا
 .يشرقلا يندملا يعباتلا دواد وبأ :نمحرلا دبع ."هناسل هنع



 0 فقولاو يلبجلا مالسإلا نايب في مالسإلاو ناميإلا باتك

 :ليق 2"هنارصنيو هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك" :لاق دي هللا لوسر

 ول هنأ :نئعم. ديحوتلا ةرطف ىلع دلوتي يأ :دلوي .ظفللا مومعل ءاضيأ ناحلا نب نم لب مدأ نب نم :دولوم لك

 ءاوغإ الب اهيلع كرت ولف عرشلا لوبقل ئيهتملا عبطلا نم هيلع لبج امل ؛ناميإلا قيرط الإ راتخا امل هعبطو يلح

 دوجو نكل ءاهلآ هريغ ىمس نإو هللاب رارقإلا ىلع دلوي دولوم لك هانعم :ليقو ءاهموزل ىلع رمتسا ال لالضإو

 ىلع هتدحوو ,هدوحو قيدصت بجي هل اذلو ءدحأ لك هيلع لوبخب يرطف ةيتاذلا هتدحوب تامسنلل ئرابلا قلاخلا

 .ةوعدلا هغلبت ل نإو دحأ لك

 ؛ةرطفلا ىلع دلوي الإ دولوم نم ام :اعوفرم ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع يراحبلا هأور :هاوبأف

 مث ٠48 :مقر] ءاعدج نم اهيف نوبسحت له ءاعمج ةميكب ةميهبلا جتنت امك هناسجميو هنارصنيو هنادوهي هاوبأف

 ثيدح فو 7٠١( :مورلا) يلا ُنيّدلا كلذ هللا ٍقلَحِل َليِدِبَت ال اَهْيَلَع سانا ٌرطف يتلا هللا َتَرطِف» :ةريره وبأ لوقي
 ل54 :مقر] "هناسلب هنع ربعي نوح ةرطفلا ىلع الإ دلوي دولوم هيلا :ملسم دنع ةريره يبأ نع حلاص يبأ

 نوكي نيدلا يف امهل اًعبت هنوك وأ «هيف امهبيغرتو هايإ امهميلعتب امإ :"هنادوهي" تحت "يراسلا داشرإ" يف لاقو

 حيحصلاف «ملحلا هغولب لبق تام نإف ءارفاك تام الإو ملسأ ةداعسلا هل تقبس نإف ءايندلا يف امهمكح همكح

 لفطف «لقعلاو ةدارإلاب بستكملا يعرشلا ناميإلا لب ءايندلا يف يرطفلا ناميإلاب ةربع ال :ليقو «ةنحلا لهأ نم هنأ

 ]45٠/9[. هيوبأل اًعبت ايندلا يف هرفكب موكحم يرطفلا نامبإلا دوجو عم يدوهيلا
 مهقلح دإ هلل :لاقف نيك ريشملا دال وأ نع دي ها لويمو لكس :لاق سابع نبا نع ريبج نبا نع يراخبلا ىورو

 :لاقف «نيكرشملا يرارذ نع هتك هللا لوسر لكس :ةريره يبأ نع يثيللا ديزي نب ءاطع نعو «نيلماع اوناك امب ملعأ

 «هناسل هنع برعي يح ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك :درو دقو ١7584[. و87١٠ :مقر] نيلماع اوناك امك. ملعأ هللا

 "هريبك" يف يناربطلاو «[447 :مقر 2510/7] "هدنسم" يف ىلعي وبأ هحرخأ .هناسجمب وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف

 .عبيرلا نب دوسألا ثيدح نم ١١977[« :مقر 23١7/71 "هننس" يف يقهيبلاو ء[8١8 :مقر ,28/1]

 رافكلا دالوأ يف يعفاشلا نع "داقتعالا" يف يقهيبلا هلقنو «هللا ةيشم يف مهنإ :ليقف ةلأسملا هذه يف فلتخا دقو

 لافطأو ةنجلا 5 نيملسملا لافطأ نأب هباحصأ حرص معن «كلذ يق صوصنم ءيش كلام نع سيلو «ةصاخن

 مهفإ :ليقو «رانلا يف رافكلا دالوأو «ةنحلا يف نيملسملا دالوأف ,مهئابآل عبت مهنإ :ليقو .ةئيشملا يف ةصاخ رافكلا

 مهنإ :ليقو .رانلا امب نولحخدي تائيس الو «ةنجلا امب نولخدي تانسح اولمعي مل مهنأل ؛رانلاو ةنحلا نيب خزربلا يف

 لهأ مدخ نيكرشملا دالوأ :اعوفرم ةرمس ثيدح نم رازبلاو «سنأ نع هريغو دواد يبأ ثيدحل ؛ةنجلا لهأ مدح

 ةيميت نبا هطلغو ءدمحأ مامإلا نع ضايع هاكح رانلا يف مهنإ :ليقو ءاّبارت نوريصي :ليقو .فيعض هدانسإو «ةنجلا

 - اًران مهل هللا عفري نأب ةرخآلا يف نونحتمب منإ :ليقو ءالصأ ءيش مامإلا نع ظفحي الو .هباحصأ ضعبل لوق هنأب



 0 فقولاو يلبجلا مالسإلا نايب 1 مالسإلاو ناميإلا باتك

 ."نيلماع اوناك امب ملعأ هللا" : لاق ؟هللا لوشو اي

 هجرخأو ؛ديعس يبأو سنأ ثيدح نم رازبلا هحرخأ ,بذع ىبأ نمو ءاّمالسو اًدرب هيلع تناك اهلخد نمف -
 نأب بيحأو .ءالتبا الو اهيف لمع الف فيلكت راد تسيل ةرخآلا نأب بقعتو «لبج نب ذاعم ثيدح نم يناربطلا
 َمْوَيِأه :ىلاعت لاق دقو ءكلذ نم عنام الف ةمايقلا تاصرع يف امأو «رانلا وأ ةنحلا يف رارقتسالا عقي نأ دعب كلذ
 .(1؟ :ملقلا) 4 نركابت وف ووخشلا ىلإ نؤعَدُيو فان نعنشكي

 0 3 امو :ىلاعت هلوقل ؛نوققحملا هيلإ راص يذلا راتخملا حيحصلا وه وهو :يوونلا لاق «ةنجلا يف مهنإ :ليقو

 لقن اذكو 0|[ 4م6//1] "يراسلا داشرإ" يق اذك ؛ ,ملعأ هللاو «فقولاب :ليقو ©١١(. :ءارسإلا) يًالوُسَر ثَعِبت ىَنَح

 .روكذملا هلوقل ؛؟بيذعتلا مدعب دمحم حرصو ءمظعألا انمامإ نع فقوتلا

 ام يأ رافكلا نم :خلإ تام نمف .اضيأ هناسجمبو :ةدايز اهضعب فو ءاينارصنو ايدوهي هنالعجي :خإ هنادوهي

 رابخأ ةرفكلا لافطأ يف درو دق [اهريغ وأ ةنحلا مهوحدب عطقلا يل سيل] :خلإ اوناك امب .رفكلاو ناميإلا يف همكح
 كتعمسأ تعش نإ :هتعفر ةشئاع ثيدحو «'هدنسم" يف ىلعي وبأ هحرخأ مهئابآ عم مه :هعفر ءاربلا ثيدحك ةفلتخم
 دئاوز يف هنبا هاور ام اذكو ءاًدج فيعض دنسب [؟51784 :مقر ,2508/7] دمحأ هجرخأ رانلا يف مهيغاضت

 نإو" :هيفو «قباسلا اهجوز نم ةجيدخ يدلو ةصق يف هند يلع نع "ةنسلا" ف مصاع يبأ نباو «"هدنسم"
 يف ةدوءوملاو ةدئاولا نأ :هيف ءاعوفرم سيق نب ةملس ثيدحو دوعسم نبأ ثيدحكو « "رانلا يف مهدالوأو نيكرشملا

 يف ديئولاو :هيفو ءاعوفرم اهمع نع ةيواعم تنب ءاسنخ ثيدح امهضراعيو 47١1[ :مقر] دواد وبأ امهاور رانلا
 نيملسملا دالوأ نوك :هيفو ءاعوفرم ةليوطلا مانملا ةصق ف ةرمس ثيدحو ,[58/5]نسح دنسب دمحأ هاور ةنجلا
 ىدكلا] "ةديبس" ف يسلايطلا هجرخأ ةنحلا لهأ مدخ مهنأ يف سنأ ثيدحو «يراخبلا هجرخأ هعم نيكرشملاو
 اًقوقوم ناملس ثيدحو افوقوم سابع نبا ثيدحو «ريرج نبا ا ثيدحو ءاعوفرم 5١١١[ :مقر
 دنع اًعوفرم ةريره يبأو سابع نبا ثيدح نم فقوتلا ىورو «"هننس" يف روصنم نب ديعس امهجرحأ هلئم
 ؛لاقو (154 :ماعنألا) يىَرْخُأ َرْرو ٌةَرزاَو ُرِرَت الو :ىلاعت هلوقب ةيرانلاب مكحلا دعب فقوتلا خسن ىورو «نيخيشلا
 ةشئاع نع فيعض دنسب ربلا دبع نبا هاور «ةنحلا يف وأ ةرطفلا ىلع مه

 3560/ :مقر ملسمو 2١1548 :مقر يراخبلا] ةتسلا بتكلا باحصأ ثيدحلا ردص ىور دق :نيلماع
 يف يقهيبلاو - 27587/1] "ريبكلا" يف ناربطلاو «[ 41/١4 :مقر دواد وبأو 35١74« :مقر يذمرتلاو

 يح فرم "ىلع كلر رم نزلا ةفظفو نيرا نب ةوزمألا نفيه ردو |[ 9100: قرر 685 ا
 نع 5 هللا لوسر لكس :هند ةريره يبأ نع ةياور يفو «هناسحمبو هنارصنيو هنادّوهي هاوبأف هناسل هنع برعي
 .رانلا وأ ةنحجلا لود نم هيلإ نورئاص مه امب ملعأ هللا يأ نيلماع اوناك امب ملعأ هللا :لاق ءنيكر شملا يرارذ
 تدرو هبو ,مهمادخ 0 .ةرطفلا لصأ ىلإ اًرظن ؛ةنحلا لهأ نم مهإ :ليقف ءكلذ ف ءاملعلا فلتحا دقو
 - .رانلا هلحدأ رفكي هن أ هنم ملع نمو «ةنحا هلخدأ شاع نإ هيلع توميو نمؤي هنأ هللا ملع نم :ليقو .ثيداحأ



 ةداهشلا مالسإلا لصأ نايب "2 مالسإلاو ناميإلا باتك

 [ةداهشلا مالسإلا لصأ نايب]

 نأ ترمأ" :لاق دي هللا لوسر نأ :رباج نع هريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ -

 00001 :اولوقي يح سانلا لتاقأ
 اعيمج رافكلا

 نأ :ىلاعت هلوقل ؛يلوتلاو بيذكتلاب طونم باذعلا لوقو ءمهرمأ نم ءيشب عطقلا مدعل ؛فقوتلاب :ليقو -
 .مهيف فقوت دق ةفينح ابأ نكل «بير الب مولعم بيذعتلا مدعف :.(48 :هط) «ىَلَوَتَو بذك ْنَم ىَلَع ْباَدَعْلا
 هجرخأ 2"ةمايقلا موي مئابآ ىلإ مهدري يح ةراسو ميهاربإ مهلفكي ةنحلا يف لبج يف نينمؤملا لافطأ" :درو دقو

 يف يقهيبلاو ء[518١ :مقر ]541/١( "هكردتسم" يف مكاحلاو ء[8761 :مقر ,2372/7] "هدنسم" يف دمحأ

 .هعفر ةريره يبأ نع "ثعبلا"

 سنأ نع #/5٠١[ 59177 :مقر]"طسوألا" يف يناربطلا هدب دعا نجلا لهأ مالت نيك رشملا "لافطأ ةةروو

 تلأس ينإ :هعفر سنأ نع يذمرتلا ميكحلا جرحخأو ءافوقوم ناملس نع "هنئس" ف روصنم نب ديعسو ءاًعوفرم
 قاشيملا يف مهألو «كرشلا نم مهؤابآ كر دأ ام اوكردي م مهأل ؛ةنا لهأل اًمدحت مهيناطعأف نيك ريشا كلوا 5

 لهأل امدح يارا دالوأ ناطعأف ير تلأس :هعفر سنأ نع "هيلامأ" يف ةدنم نب نسحلا وبأ جرحأو «لوألا

 .لوألا قاثيملا يف مهنألو ,كرشلا نم مهؤابآ كردأ ام اوكردي مل مهنأل كلذو «ةنجلا

 ملسمو ؛؟5 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هحرخأ ثيدحلا اذه [ةريثك قرط نم يواحطلا هحرخأ] :خلإ ةفينح وبأ
 ةريره يبأ ثيدح نمو «هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىح :ظفلب رمع نبا ثيدح نم [7؟7 :مقر
 [؟١514 :مقر دواد وبأو 23977 :مقر يئاسنلاو «5504 :مقر يذمرتلا] ةثالثلاو ["85 :مقر] يراخبلاو «هوحن

 ملل ل وتسو ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهش اذإف :اودازو ءانهه وه امك "اولوقي يح" :ظفلب سنأ ثيدح نم

 ةياور يف يئاسنلا دنعو .اهقحب الإ مهلاومأو مهؤامد انيلع تمرح انتالص اولصو ءانتحيبذ اولكأو ءانتلبق اولبقتساو

 دقو ؟سانلا لتاقت فيك :ركب يبأل لاق رمع نأ ةريره يبأ نع ©*١5[ :مقر] يراخبلا هاورو «مامإلا هاور امك
 .خلإ سانلا لتاقأ نأ ترمأ :لَع هللا لوسر لاق

 هلا دبع نب ديز نب دمحم نب دقاو نع [: :مقر] يرابلا هاور [رباج نع ريبزلا بأ نع ملسم هاور] :خإ رباج نع

 هلا لريسر ادهع نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي يح سانلا لتاقأ نأ ترا :هظفلو ءرمع نبا نع هيبأ نع رمع نب

 هللا ىلع مهباسحو «مالسإلا قحب الإ مهملاومأو ,مهءامد ئم اومصع كلذ اولعف اذإف «ةاكرلا اوتؤيو «ةالصلا اوميقيو

 :هلوق تحت «[١/557١]"يراسلا داشرإ" ف لاق «هللا الإ هلإ ال :لوق ىلع ةريزه يبأ ثيدح نم داهجلا يف رصتقاو

 ةموصعم اهنأ امك ءمدلا ةموصعم ةمذلا لهأ نأ ىلإ هب راشي ذئنيحف :لوقأ ."ةيزحلا اوطعأ وأ" "كلذ اولعف اذإف"

 - وأ اًملسم ناك لتاق يأ لتاقلا نم هلتقب صتقي نأ همد ةمصع ةهح نم مدلا موصعملا يف لصألاو ءاقافتا لاملا



 رئابكلا لهأ رفك مدع نايب نم مالسإلاو ناميإلا باتك

 ىلع مهاسحو .اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ئم اومصع اهولاق اذإف هللا لإ هلإ ال
 92 و اهطئارشب

 . ىلاعتو كرابت هللا

 [رئابكلا لهأ رفك مدع نايب]

 ةمألا هذه يف له !هللا لوسر اي :تلق ا 0 ءال :لاق ؟اكرش بونذلا
 عوفرملا ثيدحلاب داهشتسا ٠

 211 نا ال سل اول يقل ن0 جل 2 عا حدا هيرجتي اولا 1 4/5 3 كل هل :لاق ؟رفكلا غلبي بنذ

 ارفك نوكي

 نم اهنأك ةمسنلاو ةبقرلا نأ ىلإ رظنلا ةهج نمف «دلاولاو ديسلا كلاملا يف صاصتقالا مدع امأو ءارفاك -

 هنإف ملسملا ىلإ ةبسنلاب يمذلا فالخب هانتبا اًباب رسكو «هانب اًناينب مده امهنم لكف ءاهسفنب اهاكلم امهو ءامهئاقلت

 ام ىلع رفاكلاب ملسملا لتق مدع ثيدح امأو «هنيمب تكلم امئ هتبقرل اًكلام الو ءاًرهاظ هقلخ ىلإ اًيضفم اًببس سيل

 .رظتناف هنايب ينأيسو ؛يواحطلا هلّوأ لوؤم وهف أد هريغو يلع ثيدح نم "حاحصلا" يف
 لاملا ذحأ وأ «لتقلا هب نوقحتسي ام :اهقحب الإ .هل مزلتسم وه وأ «ةياور يف امك هللا لوسر أو :هللا الإ هلإ ال

 ءايرلاو صالخإلا ِف] :لإ هللا ىلع مهياسحو .اهريغو ةاكزلاو نامضلاو صاصقلاو انزلا يف امك «ةعيرشلا هجوب
 دواد وبأو 55٠05« :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ١١[ :مقر ملسمو 2755 :مقر يراخبلا|] ناخيشلا هاور [قافنلاو
 .يطويسلا هلاق اًرتاوتم نوكي نأ داكو [75548 :مقر هجام نباو 2591١ :مقر يئاسنلاو 5514٠« :مقر

 نأ لمتحيو ءارفكو اكرش رمخلا برشو ةقرسلاو لتقلا نم «رئابكلا نوبسحت متنك ءيش يأ يأ :خلإ متنك ام
 .ال :لاق :هلوقب هباوج نم رهاظلا وه امك «ماهفتسالا ريدقت اهلبق ةيفان "ام" نوكي
 :ناعإلا لصأ نم ثالث :هعفر سنأ نع دواد وبأ جرخأ :رفكلا غلبي .اكرشو ارفك اهنم ائيش دعن :ال :لاق

 ناميإلا :هرخآ ىفو «ثيدحلا مالسإلا نم هحرخن الو «ءبنذب هرفكن الو هللا الإ هلا ال :لاق نمع فكلا

 مهورفكت ال هللا الإ هلإ ال لهأ نع اوفك :هعفر رمع نبا نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو .[؟077 :مقر]رادقألاب
 00 :مقر 2777/1171 برقأ رفكلا ىلإ وهف هللا الإ هلإ ال لهأ رفك نمف «بنذب

 ارفك اًدمع ةالصلا كرت لعج نم ىلعو ءرفك ةريبكلا باكترا نأ اومعز ثيح ءجراونخملا ىلع در. هيفو :ال :لاق
 ىلع سيل ريذحتو ظيلغت وهف ءرفك دقف اذمعتم ةالصلا كرت نم هن هنأ نم ثيدحلا يف درو امو «ةنسلا لهأ نم

 نم ٍناَبفئاط نوي :ىلاعت هلوقك تايآلا نم ريثك يف هيلإ ريشأ دق ئعملا اذهو ءرفكلا نم هبرق هب دارملاو ء.هرهاظ

 راثآلاو رابخألا نم ريثك اهدضاعيو مهرافسأ مالكلا لهأ امب حشو دقو (94 :تارجحلا) هياوُلتتا َنيِنِمْومْل
 58 دي



 رئابكلا لهأ رفك مدع نايب ضي مالسإلاو نامبإلا باتتك

 .ىلاعت هللاب كرشلا الإ

 لجر ءاج ا يورو رع و احكالا لب محلا ديم وع فيض ربا ح1
 يادمهلا ينالوخلا ناسيك نب د

 دزي ملو موس رف وك فو اذبو ءامهيلع برم ال ناتداهشلا هقيقح كاملا «نابإلا ضيقن رفكلاو !فيك -

 لخد هللا الإ هلإ ال :لاق نم :اكتلع هلوق :اهنمو ءائيش امهيلع هتوعدو نامإلا 0 ا

 دبعو ريبزلا بأ نع انهه ةفينح وبأ اهاور يلا ثيداحألاو «خلإ هللاب نامإلا :هلوقو هبلق تققش اله :هلوقو «ةنجلا

 لاثمأب مهيلع جوجحم مهو «نيتلزنملا نيب ةلزنم اولعج ثيح ةلزتعملا برغأ دقلو ءديزيو ثراحلاو هللا دبعو ميركلا
 .صوصنلا يف حرصملا وهو هرانلا يف نيتداهشلاب دهاشلا دولح مدعبو «ثيداحألاو تايآلا هذه

 ىلإ يضفي دق وهو «ةعمسلاو ءايرلا وهو يفخلا وأ «ةدابعلا وأ تافصلا وأ تاذلا كرشك يلحلا :كرشلا الإ

 .رخأ ظافلأب "راثآلا" يف دمحم هاور :خلإ ةفينح وبأ .رفكلا

 ةريثك ثيداحأ رانلا يف مهدولح مدعو «رئابكلا يكترملا ةاصعلاو ةلبقلا لهأ رافكإ مدع يف ءاح دق :خلإ لجر ءاج

 لبقتساو ءانتالص ىلص نم :اعوفرم سنأ نع يراخبلا هاور ام :اهنم «نئسلا اهب ترفاظتو ,حاحصلا امب تألامت
 ناحخخيشلا هاور ام :اهنمو .[784 :مقر] هتمذ يف هللا اورفخت الف «هللا ةمذ هل يذلا ملسملا كلذف انتحيبذ لكأو ءانتلبق

 ةراقك وهف اند قة يفرعف دش قلد نق :تانضأ نمو هللا ىلع هرجأف مكنم كلذ ىفو نمف :هيفو «ةدابع نع

 34 :مقر يراخبلا] هبقاع ءاش نإو «هنع افع ءاش نإ هللا لإ وهف هيلع هللا هزعلت مث اكيش كلذ نه تاضأ نمو هل

 7 ظ .[| ١/4 :مقر ملسمو

 هللا ىلع دابعلا قحو ءائيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا قح نإف :اًعوفرم ذاعم نع هايور ام :اهنمو

 ام :اًعوفرم هنع هايور ام :اهنمو ٠[. مرولسمو 58655 :مقر يراحخبلا] ائيش هب كرشي ال نم بذعي ال نأ
 :مقر يراحبلا] زانلا نع هلا همرح لإ ةةيلق نما اكد ىلا لوو ادموفا و هللا لإ هلإ اذ“ نأ كنينقر :هتخأ نت

 ادمنع نأ وحوشا لإ هلإ "هيأ نأ نيش نم ةاهوقراةةأيغا نع ملسم هاور ام :اهنمو .[”7 :مقر ملسمو ؛:4

 الإ هلإ ال هنأ ملعي وهو تام نم :اًعوفرم نامثع نع هاور ام :اهنمو .[؟5 :مقر] رانلا هيلع هللا مرح هللا لوسر
 .[؟5 :مقر] ةنجلا لحد هللا

 كرشي تام نم :لاق ؟ناتبجوملا ام !هللا لوسر اي :لحجر لاق «ناتبجوم ناتنث :اًعوفرم رباج نع هاور ام :اهنمو
 يف ةريره يبأ نع هاور ام :اهنمو .[4 :مقر] ةنحلا لحد ائيش هللاب كرشي ال تام نمو ةناقلا لجو اني هللاب

 دمحأ هاور ام :اهنمو .ةنجلاب هترشب هبلق امي اًنقيتسم هللا الإ هلإ ال نأ دهشي تيقل نم :هيفو ءليوط ثيدح

 :اهنمو .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ةنحلا حيتافم :اعوفرم ذاعم نع ةاكشملا يف ام ىلع [١؟5١5ه :مقر 2,547/5]

 هرفكت ال هللا الإ هلإ ال :لاق نمع فكلا :ناميإلا لصأ نم ثالث :اعوفرم دواد يبأ دنع سنأ ثيدح يف ام

 - .اهريغو حاحصلا يف ةريثك ثيداحألا هذه لاثمأو .[؟5177 :مقر] لمعب مالسإلا نم هحرخت الو «بنذب



 7 وع دما - ااا يس اوال نورد ةاكك 1 11ا 11ز ا ورا اخ الا اظاقل رئابكلا لهأ رفك مدع نايب 578 مالسإلاو ناميإلا باتك
 ءانقالغأ .دورسكي يذلا كبارا أ !نمحرلا دبع ١ ابأ اي :لاقف 0 رك قالا

 ل ايملع ال

 50 :لاق «ال .لاق ؟اورفكأ ءانشتنمأ ىلع نوريغيو ءانتويب تويقتيو
 ةاغبلاو جراوخلاك رفكلل ةبحوم يه له انناردج يأ

 وأ ءادمعتم ةالصلا كرت باب يف امك ديدشتو ظيلغت وهف ,ءكلذ لاثمأو نمؤم وهو ينازلا ٍنزي ال :درو ام امأو -
 .ةلماكلا ةجردلا ىلع لومحم كانه ناكبإلا

 لاق دقف ,مهريغو ةيردقلاو ةثحرملاو ةلزتعملاو جراوخلاو ضفاورلاك عادتبالا باحصأو ءاوهلا لهأ يف مالكلا يقب
 راكنإو ءرفكلا دح ىلإ مهتعدب زواجتي مل ام ءقسفلا دشأ قاسف مهن :ةنسلا لهأ نم نيملكتملا نم روهمجلا
 هب ءاج امم هنوكب عطقلا بجو امث «هب قلعتي امو ديحوتلا وأ «ةوبنلا بيذكت ىلع ةرامأ دعي امم نيدلا تايرورض
 ءمالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع هد يلع لضفب :لاق نم رفكب اننامز ءانبأ نم ءالضفلا ضعب ىفأ اذلو نك يبلا
 .ضفاورلا نم كلذ ريغو «ءدبلا ةلأسميو ,نآرقلا فيرحتبو
 ءالؤه صوصخ مذ يف درو دقو «ةنسلا لهأ نم ءاهقفلا نيب اهيف فلتخمف ءافه5 نيخيشلا بس ةلأسم امأو
 ام فوحأ :هعفر رباج ثيدحك ءاّضيأ ةلطابلا ءاوهألا هذه مومع ىلإ ريشأ دقو «ةفيعضو ةنسح رابخأ قرفلا
 مأ ىلع فاحأ :اعوفرم حلفأ ثيدحكو ؛"هلماك" يف يدع نبا هحرحأ لمألا لوطو «ىومملا ّيمأ ىلع فاحخأ

 ميكحلا هجرخأ ةفرعملا دعب ةلفغلاو ءجورفلاو نوطبلا يف تاوهشلا عابتاو هوه ألا لكان ناو ىلع قم

 ةباحصلا يف مهبتك ف مهتسمخ ميعن وأو نيهاش نباو عناق نباو ةدنم نباو يوغبلاو «"هرداون' يف يذمرتلا
 زرحتلا طوحألاو «"ةيفسنلا دئاقعلا حرش" ىلع انيشاوح يف همدعو لالضلا نم ةلبقلا لهأ رافكإ يف قيقحتلاو

 .بيذكتلا ىلإ ءاضفإلا ءالج هيف امم الإ «رافكإلا نع
 سنأ ثيدح نم دروو «ةمامأ يبأ نع "هئزح" يف يعازخلا متاح وبأ هحرخأ «رانلا بالك عدبلا باحصأ درو دقو
 0" هبعش ' يف يقهيبلاو ,"هطسوأ" يف يف نااربطلاو ءلبق نبا هجرخأ ةعدب لك بحاص ىلع ةبوتلا رجتحا هللا نإ :هعفر

 قلخلا رش حادبلا لهأ :هعفر نأ نع "ةيلحلا" يف ميعن وبأ جرحأو .ظيلغتلا ىلع اذهو ,"هتراتخم" يف ءايضلاو

 يذلا رشلاو .علضملا لمحلاو ؛عطقملا رمألا :هعفر ريمع نب مكحلا نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرحأو «ةقيلخلاو
 سنأ ثيدح لثم ىلع «ةباحصلا راثآو رابخألا ترتاوتو ءصوصنلا ترفاظت امل نكل ؛عدبلا راهظإ «عطقني ال
 ىلإ مالسإلا نم هجرخت الو ءبنذب هرفكت الو هللا الإ هلإ ال :لاق نمع فكلا :ناميإلا لصأ نم ثالث :اًعوفرم
 .ةلبقلا لهأ رافكإ فارتقا نع زرحتلا بجو [؟077 :مقر] دواد وبأ هحرحأ «رادقألاب ناميإلا :هرخآ يفو

 (١١؟ :ةبوتلا) «َرْفُكْلا ّمَأ اوُلِتاََفظ :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةفيذح ثيدح نم يراحبلا يفو :انقالغأ نورسكي
 ؟نتخا نورد ااا قرج وراني وذل ةالوق لاي اننا يرد قلق ورحت 12 دي تاما ك7 يبارعأ لاقف
 اومعزف ,مهدارم فالخ يف اوعقوو ,مهداهتحا يف اوؤطحخأ مهنأل :اورفكأ .[455/ :مقر] قاسفلا كملوأ :لاق
 .ةراغإلاو ةعتمألاو لاومألا بو «مدلل اًحيبم ناك «ريصقتلا نم اهنع ردص ام نأ



 رئابكلا لهأ رفك مدع نايب " مالسإلاو نامبإلا باتك

 :لاق هي هللا 8 اولعجي نيح ءال :لاق ؟اورفكأ ءانءامد نوكفسيو ءانيلع 7

 م

 0001 لوسر نع هوعفرف ةعامج هاور ثيدحلا

 لوسر بحاص ءادردلا ابأ تعمس :لاق ةبيبح نب هللا دبع نع ةفينح وبأ ٠-

 )»270 :لاقف دو هللا لوسر فيدر انأ انيب :لاق دن هللا
 ةباد ىلع هفلخ بكار تاقوأ نيب يأ

 .ةكرحلاب رفكلا يفن ىلإ وأ ءديحوتلاو ديرفتلا ىلإ ةراشإ ةدحاو عبصإ عفرب :عبصإ ىلإ رظنأ
 ةنس" ظفل ناك نإو احيرص ظفللاو نيعملا اذمب :هوعفرف .ارهاظ رمع نبا ىلع افوقوم ناك نإو :ثيدحلا اذهو

 اذكه ([ةبيبح يبأ نب هللا دبع نع هنع راثآلا يف دمحم هاور] :خلإ ةفينح وبأ .عفرلا مكح يف اضيأ "هللا لوسر

 يف رازبلاو دمحأ هجرحأ ثيدحلا مث ؛”"وهديناسم" يف ينانشألاو لدعلا ةحلطو يثراحلاو "راثآلا" يف دمحم هحرحأ

 يف هانمجرتو .دحاو ريغ هب جتحا دق ةعيبر نب دمحأ هدنس يفو "طسوألا"و "ريبكلا" يف ناربطلاو ؛"امهيدنسم"

 يذمرتلاو ناخيشلاو «"هدنسم "يف ىلعي وبأو «تاقث اهاحر قيرط نم ددسم هحرحخأو ءهنع بذي ام ركذو «ةمدقملا

 يعبات "دمحم راثآ"و "ديناسملا"و "دوقعلا "يف امك ةبيبح يبأ نب هللا دبع وه انهه مامإلا خيشو ءرذ يبأ ثيدح نم

 رمع نب دسأو رضنلا نب دمحم قيرط نم يثراحلا هجرحأو «ةمدقملا يف هانمجرتو ءاًحرح متاح يبأ نبا هيف ركذي مل

 دنع ةعمج لك موقي ءادردلا وبأ ناكف" :لضفلا داز «ةفينح يبأ نع مهلك ىسوم نب لضفلاو نسحلا نب دمحمو

 . "فيدل اف تدم 2186 ثلا لوتس وبكم

 هاورو «ةفينح يبأ نع امهالك نوراه نب ديزيو ينامحلا ىيي يبأ قيرط نم يبالودلا دمحأ نب دمحم رشب وبأ هاورو

 نمو «ءادردلا يبأ نع مهلك ميرم يبأ قيرط نمو حلاص يبأ قيرط نمو بهو نب ديز قيرط نم "هريبك" يف يناربطلا
 سنأ نع يئاسنلاو [1707 :مقر 2709/7] "هدنسم" يف ىلعي وبأ هجرحأو «هنع ءادردلا مأ نع ةويح نب ءاحر قيرط

 .هقذ ذاعم نع سنأ نع يناربطلاو «ةنحلا لحد هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم :ذاعمل لاق :هعفر

 دمحأ هاورو ءارصتخم ءادردلا يبأ نع يناربطلا هاور هنيعب ثيدحلاو «ةلزتعملاو جراوخلا ىلع در هيف :انيب :لاق

 ناخيشلاو [؟084٠5١ :مقر 2.177/5] دمحأ هاورو ءارصتخم اًضيأ هنع [7775 :مقر ]2١١4/8 نابح نباو

 همجعم" يف يناربطلا هجرخأو «ثالثلا تارملا ريركتب رذ يبأ نع 9 :مقر ملسمو ه1 :مقر يراحخبلا]

 [؟51514 :مقر] يذمرتلاو دمحأو ءاًرصتخم يعجشألا ميعن نب ةملس نع [١١؟4 :مقر ؛978/9] "طسوألا

 .هب اةكلَع ليئربج ريشبت ركذ عم اًعوفرم رذ يبأ نع هجام نباو ١17١[ :مقر ]27914/١ نابح نباو يئاسنلاو



 رئابكلا لهأ رفك مدع نايب مالسإلاو ناميإلا باتك

 "ةنحلا هل تبجو هللا لوسر ىأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم !ءادردلا ابأ اي"

 نم" :لاقف «ةعاس راس 9 «ةعاس ينبع تكسف :لاق ؟قرس نإو نز نإو :تلق
 ٠١ رئابكلا لمع نإو يأ

 نإو ىز نإو :تلق ."ةنجلا هل تبجو هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش
 5 اصلخم ةدايز ةياور:يتو

 الإ هلإ ال نأ دهش نم" :لاق مث ,ةعاس راس مث ,ةعاس نئيع تكسف :لاق ؟قرس

 نإو" :لاق ؟قرس نإو ئئز نإو :تلق :لاق «"ةنجلا هل تبحو هللا لوسر ينأو هللا

 يبأ عبصإ ىلإ رظنأ ينأكف :لاق ”ءادردلا أ فقنأ مغر كإو 2,قرس نإو نز

 5 .هتينرأ ىلإ يمؤي ةبابسلا ءادردلا

 «ةنحلا لخد هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم :ظفلب رمع نع ١74[ :مقر «775/1] رازبلا هاور ثيدحلا ردصو -

 :مقر ]2١151/9 دمحأو «تماصلا نب ةدابع نع ١7748[ :مقر] يذمرتلاو ١9[ :مقر] ملسمو دمحأ هاورو
 هللا الإ هلإ ال :لاق نم :ءادردلا يبأ نع دمحأل ةياور يفو ءذاعم ىلإ باطخلاب سنأ نع هجام نباو |"

 نز نإو :لاق ءقرس نإو ىز نإو :لاق ؟قرس نإو نز نإو :ءادردلا وبأ لاق «ةنجلا لحد هل كيرش ال هدحو

 :يقرت <449/5] .ءادردلا نأ .فنأ مغر. ىلع ؛ةيلاتلا يف لاق ءاثالث' قرش نإو .ىز' نإو :لاق' ؟قرس نإو

 .يراقلا هركذ ١

 ةدايزل :خلإ ينبع تكسف .هيلع توملا طرشب ناميإلا لوصحلا :تبجو .ةلاسرلاو ةينادحولاب قدص يأ :دهش نم

 دولخ مدعو ءالآم ولو ةنحلا لوخد بحجوي ناميإلا نأل :ةنجلا هل تبجو .ريركتب مهفلا يف شاقتنالاو ديكألا
 .مولو هرك الب هبكتراو ادمع :ئيز كإو .ةحنو ةعاس ةبادلا ىلع بهذو :ةعاس راس مث .رانلا يف نمؤملا

 .يوارلا ةبيبح نب هللا دبع لئاقلا :لاق .باوجلا بلطو لاؤسلا يف غلاب ثيح بارتلاب هفنأ قصل يأ :خلإ مغر نإو

 هللا نإ :هعفر كلام نب نامثع نع ناخيشلا جرحأ [اهتارتأو فنألا اذه مغر دارملا نأ ىلإ راشأ] :عبصإ ىلإ رظنأ

 .["* :مقر ملسمو «475 :مقر يراخبلا] هللا هجو كلذب يغتبي هللا الإ هلإ ال :لاق نم رانلا ىلع مرح دق ىلاعت

 ءادتبالا صوصخ ىلع ال «ءادتبا وأ ءاقب لوحدلا ىلع ةلومحم اهضعبو «ئعم ةرتاوتم بابلا اذه يف ثيداحألاو

 اذهو ءامب نيرشبملل ةنجلا ةراشب ثيداحأ يف امك «ءادتبالا اهرهاظو «ءلوحدلا عطقب ةنذؤم رابخألا نم ريثكو

 نع اًيهان ءاج ناكمبي هنم عقوو «هتهج بلقلا نم تنكمتو اًحسار دحو اذإ بلقلاب قيدصتلا نأ ىلإ ريشم
 ءاشحفلا نع ىهنت اهنأ :ةالصلا يف ليزنتلا درو امك «ءارضلا كعارم نع هيف ظفاح نقلل ةيفاضو هداناسفلا

 - لعلو .ظفحلا وأ ةمصعلاب دبعلا زاف اًناكم اهنم تذحأو سفنلاب تماق اذإ رومألا هذه قئاقحف ءركنملاو



 رئابكلا لهأ رفك مدع نايب 5 مالسإلاو ناميإلا باتك

 نم ا :لاق ينالونلا ملسم يبأ نع ثراحلا نع ةفينح وبأ ١-

 ل

 ىّدأو ه0 قدصو ربو ءمحرلا لصو لحر ي قرت ام :لاقف :كتئاش لحجر ةاثأ

 هللا ف كش هنأ ريغ ريخ نم عاطتسا ام لمعو .هجرفو هنطب فعو ةنامألا
 0 ةنايحن الب

 بكر لجر يف ىرت امف :لاق ءلامعألا نم اهعم ناك ام طبحت اهنإ :لاق ؟هلوسرو
 يكترأ

 .هموقي ال اًرثأ يأ نامبإلل ةموقم لامعألا رابتعا نم دقتعي ام لمحم وه اذه -

 ركب ابأ يقل نيعباتلا نم [ةدحوم اهدعب واولا حتفو ةثلثملا مضب بوث نب هللا دبع همسا يماشلا دهازلا] :ملسم يبأ نع

 تانسحلا لمع صخش مكح ام يأ :ىرت ام .ماشلا نم ةروهشم ةدلب :صمت“ .ةعامج هنع ىور ءاذاعمو رمعو

 انزلاك تائيسلا بنتجاو «تاقدصلاو سانلا ىلإ ناسحإلاو محرلا ةلصو «جحلاو ةاكزلاو مايصلاو تاولصلا نم

 هتينادحوب قدصي ملو ءاهريغو ةطاوللاو لتقلاو ملظلاو يغبلاو ةقرسلاو بذكلاو ءرمخلا برشو مارحلا لكأو
 نيدلا تايرورض نم اهريغب وأ «يوامس باتكب وأ ,ةكئالملا وأ رشبلا نم لسرلا نم لوسر ةلاسر وأ «هناحبس

 | ؟هناكيإ ضورمملا

 :نارمع لآ) َنيِرِصَن نم ْمُهَّلاَمَو ِةَرجآَوامندلا ين ْمُملَمْعَأ تطبخ :ىلاعت هللا لاق امك «هلامعأ تطبح :لاقف

 بترتو لامعألا نسح نألو ٠١١( :فهكلا) 4انْرَو ِةَماَيقْلا َمْوَي ْمُهَل ُميِقُن الف ْمُهَلاَمْعُأ ثطبَحفإ :هلوقو 1

 نع لأس مث .روهط الب ةالص باوث مدعك امياوث مدعف «ناميإلا وه يذلا اهطرش دوجو ىلع عرفتم اهيلع باوثلا

 طبحت لهو ؟لامعألا هذي رفاك وأ نمؤم وهأ «رئابكلا بكتراو نيدلا تايرورض عيمجب قدص صخش مكح
 رئابك ولو ةئيسلا لامعألا :لاقف ءالوأ ةنسحلا هلامعأ امي هتداهش مدع طبحي امك هنامإو هتداهش لامعألا هذه

 بيذعتلا هيلع فاخي «رانلا يف هدولخ مدع هل بجيو ةاجنلا هل ىجري امك هنكل ءنمؤم وهو رفكلا بجوت ال

 .قحلا بحاص وفع وأ ةعافشلا وأ «ةبوتلاب الإ رانلاب هلامعأب

 طبحت ال ؛طابحإلا ىلع ةيوق يهف «ةنسحلا لامعألا طبحت فقوتلاو ةبيرلا هذه تناك نإ هللاو :لئاسلا لحرلا لاقف

 دارملا وهو «دولخلا مدع نم امهراثآ امهيلع بترتي الف امهيفنت ثيح نم امهرضت الو ةئيسلا لامعألا هيتداهش

 :ليق ام امأو ؟يباحصلا لبج نب ذاعم هقدص فيكف ةئجرملا بهل رولا نأ مهوتي الف ءامهل اهررض مدعب

 لدي الو :هيلع ىرتفمف "ةينغلا" يف ةفينح يبأ ىلإ ءاحرإلا هذ 5 يناليجلا رداقلا دبع ديسلا ىابرلا بطقلا بسن

 .مهفاف ("ةينغلا" يف هترابع هيلع

 . لكأي ملف ١١( :ةرقبلا) «ةّسفن َةفّسإ» :ىلاعت هلوقل ؛جرفلاو قطنلا ةهج نم افيفع راص :هجرفو هنطب فعو
 ىقبيف كلذ يفنتو :خلإ ناك اه طحت .ةلاضرلا وأ هيحوتلا 3: تقوتو هدزتو :كش هنأ .انزلا بكتري ملو مارحلا

 .راثآلا بترت الب



 رئابكلا لهأ رفك مدع نايب 5 مالسإلاو ناميإلا باتك

 هللا الإ هلإ هي نأ دهش هنأ ريغ ,لاومألاو جورفلا لحتساو يامدلا كْفَسَو « يصاعملا

 ظ ريغلا لاومأ قح ريغب

 نأو

 نإ «هللاو :ئفلا لاق ؛هيلع فاحخأو وحرأ :ذاعم لاق ءاصلخم هلوسرو هدبع اًدمحم
 روك ذملا لتخرا يصاعملا ةهج نم باذعلا ةأاجنلا هل

 «فرصنا مث ايدك لع اندلع رو ام دع م ايدع اه تطبخ ىلا يع

 حئابقلاو ريك 0 صالخإلا عم ةداهشلا 0 ةبيرلا 0
 م هقفأ الجر نأ معزأ ام :ذاعم لاقف

 نع شارح نب يعبر نع يعجشألا كلام يبأ نع ةفينح يبأ نع دامح -
 قراط خب يعم

 وأ سك خيش الإ ىقبي الو «بوثلا ساو سردي اك مالسإلا سردي :لاق ة ”
 مالسإالا لهأ يك رده نم بوثلا شقن

 الإ هلإ ال :نولوقي ال مهو هللا الإ هلإ ال :نولوقي موق ناك دق :نولوقي 1
 نولقانلا ءالؤه هل نيدحوم نامزلا فلاس يف

 دوو 0 خو و هللا الإ هلإ ال !هللا دبع اي مهنع نيغي امف :ديز نب ةلص لاقف :لاق هللا
 ةل رلا قيدصتل مزلتسملا بطاحملاب ملعأ هللا مهعفني ءيش يأ

 .رانلا نم اه نوجني ا ,نوجحي الو .نولصي الو

 يو لوكازي

 .رفك وهف الإو ءالالح اهدقتعا هنأ ال ءنميب نز هنأ نيعمي ةيضراعلا وأ ةيدبألا تامرحما جورف :جورفلا لحتساو

 قفوأ هلوقف :خإ الجر نأ معزأ ام .ناقيتسالاو مزجلاب ةلاسرلاو ديحوتلاب قدص يأ :خلإ هلإ ال نأ دهش

 كش :زوجع وأ .همالعإ سردنيو هراثآ يحمني :سردي .ناميإلل لطبم ريغ تائيسلا لمع نأ نيعمب ثيدحلاب

 دمحأ هاور ام :اهنم «ةريهش ثيداحأو ةريثك تاياور بابلا اذه فو :خ2! موق ناك دق .ثيدحلا نم وأ يوارلا

 ةعاسلا موقت ال :اعوفرم سنأ نع [؟1١٠١ :مقر] يدذمرتلاو ١[ 58 :مقر] ملسمو ١50755[ :مقر ,3555/6]

 نبا نع[؟449 :مقرإ ملسمو ["0/7ه :مقر (*55/1] دمحأل ةياور يفو هللا هللا :ضرألا يف لاقي ال يح

 :حرشلا ةحخسن يقو :كديز نب ةلص .يراقلا لاق ذك تيبلا جحي ال نح ةعاسلا موقت ال :كليعس يبأ نع[إ 17

 .حرشلا ةخسن وه حاحصلا بتك ىلإ رظنلاب باوصلاو «هب ملعأ هللاو رفز نبا

 نم لمع الب ةلاسرلاو ةينادحولاب قيدصتلا اذه درجممب نوجني يأ [ةقباسلا ثيداحألا هب درو الإ :خإ نوجني

 وفعلا وأ ةعافشلاب رمألا ءدب نم هنع اوحن وأ «رانلا يف اهلمع مدعب اوبذع نإو «رانلا دولخ نع مالسإلا ناكرأ

 - لب «ريخ لمع هنأ بير ال ناميإلاو (:ةلزلزلا) ©ُهَرَيَأرْيَح ٍةَّرذ لاقثم ْلَمْعَي ْنَمَف# :ىلاعت هللا لاق دقو فيك



 ردقلاب ناميإلا بوجو نايب مب مالسإلاو نامبإلا باتك مع

 قنلاسف «جراوخلا يأر ىرأ تنك :لاقأ ديزي نك ىنسلاو ةفينح وبأ ا
 ف مانخ نب 1

 ينذقنأف : :لوقأ تنك ام فالخب .لاق ل يبن نا ينربخأف تو يبلا باحصأ ضعب
 3 ضعبلا كلذ مهنم

 .هب ىلاعت هللا

 [ردقلاب ناميإلا بوجو نايب]
 :هل لاقف عةمقلع هلأسف ,حابر نب ءاطعو ةمقلع عم انك :لاق ةفينح وبأ : ١-

 ! :اولوقي نأ نوهركيو ءنامبإلا مهسفنأل نوتبثي ال اًموق اندالبب نإ !دمحم ابأ اي
 نومزجي ال

 :لاق «نولوقي ال ممل امو :لاقف «ىلاعت هللا ءاش نإ نونمؤم انإ :نولوقي لب ,نونمؤم
 ةمقلع ءاطع

 ا ا م ةنجلا انسفنأل انلعج «نامبإلا انسفنأل انتبثأ اذإ انإ :نولوقي

 اذإف «رانلاب بيذعتلا مدع هؤازحو «ةرخآلا يف هاري نأ دبالف «تانسحلا ئدابم ئبمو تاريخلا لوصأ لصأ -

 هللا الإ هلإ ال :لاق نم لك لاقو .دولخلا ىفتناف عامجإلاب جورخلا دعب اهيف هلوححد نكمي ال رانلا نع جرح

 دمحأو [14 :مقر ملسمو 258171 :مقر يراخبلا]رذ يبأ نع ناخيشلا هجرحخأ قرس نإو ىنز نإو ةنجلا لحد

 ةدئازف «ديحوتلا ةداهش ىلع رانلا ةمرح وأ «ةنحلا لوعد بترت ثيداحأ امأو «ءادردلا يبأ نع ياربطلاو رازبلاو

 .رتاوتلا دح ىلع

 ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع وه :اهشماوه يفو «يدوعسملاو ةفينح وبأ :حرشلا ةخسن يفو :خلإ ةفينح وبأ

 باب يف الصفم يفوكلا بيهص نب ريقفلا ديزي نع مصاع يبأ نع ملسم هاور] :خلإ يأر ىرأ .دوعسم نب

 (ةريبكلا بكترم رفك نم [مهدنع رفاك وهو ةريبكلا بكترم قح يف نيعفاشلا ةعافش مدع نم] [ةعافشلا
 .يراحبلا هاور هنم فرط ءرخأ ظافلأب "راثآلا" يف دمحم هاور :لاق ةفينح وبأ .رانلا يف هدولخو

 .هانكو همظع اذلو ,ةكم لهأ نم نيعباتلا رباكأ نم [ءاطع دنع :"دوقعلا" ٍفو] :حابر نب ءاطعو
 .قالطإلا يف مزحلا مهوت نومعزي امل :خ! نوه ركيو .قارعلاو ةفوكلا لهأ نم :اًموق اندالب يف نإ
 هيلع ام ىلإ هابتشالا قرطتل ؛عطقلاو مزحلا قيرطب يأ [.ةمايقلا يف ربتعملا يقيقحلا يعطقلا ناميإلاب| :خلإ نونمؤم انإ
 .ىلاعت هللا ةئيشم ىلع هوقلع اذلو «ميتاوخلل ةربعلا نإف «نامإلاو ئئسحلاب مت نم ةقيقح نوكي امنإ نمؤملاو «ةمتاخلا

 مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ ىرتشاو ءرافألا اهتحت نم يرحت تانج تانمؤملاو نينمؤملل دعو هللا نأل :خإ انلعج

 - تابثإ مزجلاب ناميإلا تابثإ نأ :ليلدلا يف ةمتتلاو «لاحم هدعو يف فلختناف هللا نم هدهعب قوأ نمو «ةنجلا



 ردقلاب ناميإلا بوجو نايب م مالسإلاو ناميإلا باتك

 أوعفد نأ 2 مهد .هليحو هناجر ناطيشلا عّدخ نم اذه ! هللا تاحبس :لاق
 ةعدح- عمج

 تيأر ت5 هللا 000 ؛مالسإلا وهو ءمهيلع ىلاعت هللا ةنم مظعأ

 كلذ نورك ذيو .مهسفنأل ناعإلا نوتبفي مهنع يضرو 0 هللا لوسر تاهرصأ
 ددرت ريغ نم ةباحصلا

 :ةنحلا لهأ نم انإ :نولوقي الو ,نونمؤم انإ :نولوقي :مههل لاقف دك هللا لوسر نع
 هل لاَتف عمه ملاَظ ريغ وهو 0 هضرأ لهأو هتاوامس لهأ بدع ول ىللاعت هللا نإف

 ملظ ريغ مهايإ هبيذعت مهعيم

 نيتع نيعاةفزاظ هرصعب ١ يذلا دكتاللا يدغوولا لاعت للآل3) !دمحم ابأ اي :ةمقلع

 5 ا معن .لاق ؟مه ملاظ ريغ وهو

 رفا عنق ودعت ةفعر نا نصشتكل :اطرصو ةعظق و: ةضاويفتلا ةيعطقلا ةزروكاذلل ةفزالمللا ىطقلاب ةئكجا لوغو: د

 .هنع يهنم هنع يهنملا مزلتسمو «عونمم لب ءعرشلا يف ةدوهعم ريغ ةرشبملا ةرشعلاو ءايبنألاك ىشتسملا
 يقيقحلا ناميإلاو ءلوخدلل اًمزلتسم نكي مل نإو توبثلا يعطق لاحلا يف لصاحلا ناميإلا نأل ؛يظفل عازنلا مث

 يف ال لاحلل أدبملا لوصح يف ةقيقح يه له تاقتشملا نأ يف عازنلا امأو .يعطق ريغ ةمتاخلا تقو لصاحلا

 ىلإ عجار ىودجلا ليلق ةنوملا فيفح عازنف ؟ةقيقح حلطصملا دنع ربتعملا لماكلا أدبملا يف اهنأ وأ ؟لابقتسالا

 .يونعم ال يوغل ثحبم

 دهعب نوع بيرق مكرك خم احصلا نإ نمو سلا اخاروو اًمغارم هنوكل ؛هعامتساب بجعت :خلإ هللا ناحبس

 : كيل وأ 074 :لافنألا) كَاَقَح َنوُنِمْؤُمْلا ٌوَه كيلوأ# :هناحبس لاقو «نامبإلا يف ءانثتسالا مهنع لقني م هنإف «ةوبنلا

 يرجي اذلو ؛لاحلا يف ناميإلاب نيفوصوملا ىلع "نينمؤملا" ظفل هدحجم زع قلطأو ١ :ءاسنلا) هكأَقَح نورفاكلا مه

 .؟ةقيقح هدوجوب مزجي ال فيكف «ةيعرشلا ماكحألاو راثآلا هيلع بترت اذإف ءالاخ هب. فاوضوملا ىلع نامإلا ماكحأ

 مزحللا ملس ول لب «يمتخلا نامبإلاب مزحلا مدعل ؛اًعطق ةنحلا لهأ انإ ال «يلاحلا نامبإلاب نيقيلاو مزحلاب :تونمؤم انإ

 مدع وأ .مهعمجأب نينمؤملا هناحبس هبيذعت نإف «دعولاب لب تاذلاب ةنحلا لهأ اننوكب مزحلا مزلتسي مل اًضيأ هب

 يف ريصقتلا نع يلكلا ماتلا بانتجالا نأل كلذو ؛مزحلا ققحتيو اًعنتمم نوكي نح «ملظب سيل ةنجلا مهايإ هلاحدإ

 ءايبنألا نع تالزلا تردص يح دحأل نكمي ال ام بحاولا وهو ةيدامتملا ريغلا همعن ركش ءادأو «هناحبس هقح
 ولف «ةعافشلا نع رذعلا ف متالز ضعب نوركذيو «ةمايقلا موي نوباهيو ءمهبر نوشخي انهه نمو ءامي اوبتوعو
 .لاحلا يف هب عطقلا مدعل :نولوقي الو .ًالدع لب اًملظ نوكي ال ةريثكلا ريصاقتلا هذه لاثمأب مهذع



 لمعلا ىلع ثحلا نايب "ه مالسإلاو ناميإلا باتك

 لها لص ادهح ف ! يحأ نبا اي :هل لاقف ؟اذه فرعن فيكف 0 :لاق
 نيدلا يف هملب اذه مهفن

 نبل لع ا رل ءيلاعت ىلا ءادعأ مف م | اعت هللا نودارلا «ىلاعت هللا ءاذعا مهإف وقت نأ كايإف عل
 هل لاقفا هك يوما :كادهل ءاش ولف ةئلاكلا ُهْحُحْلا هلل تاب 2 لا كلوش

 () 6 :ماعنألا) قيفوتلاب ةحضاولا ةنيبلا

 هللا سيلأ :لاقف «ةهبشلا هذه انبولق نع بهذي اًحرش !دمحم ابأ اي حرشا :ةمقلع

 مهربجو ءاهيلع مهمّزعو ءاهايإ مهمهلأو اة نال اع كالا لد نو كرات

 1 معن ”لاق ؟مهيلع اهب ىلاعت كوكل :لاقف ,معن :لاق ؟كلذ ىلع

 مهبذعي نأ هل ناكو ءاورصقو ؟كلذ 900006 هذه ركشب 1

 22 مهل ملاظ ريغ وهو ءركشلا ريصقتب
 | ردعلا نعل 5

 مرحلاب بيذعتلا نأل ؛مهفلا هلبقي ال انماهفأ يف ةهاركلاب ليقث وأ ءانناهذأ هلمحتي ال ميظع يأ :خلإ ميظع اندنع

 نع ءيرب وه نم بيذعت الإ ملظلا نعم مهفن الو ؟نيموصعملا نم نايصعو مرح ريغب روصتي فيكف «نايصعلاو
 مللا نايبب ليصفتلاب كشلا ناينبل ًالصأتسمو «ددرتلا لصأل ًاليزم ايفاش اًمضاو اًنايب انل نيب يأ :حرشا ."مرجلا
 .كتدابع قح كاندبع ام :مهوقب اوفرتعاو «هئادأ نع اوزجعو :خلإ اورصقو .اًضيأ لقعلا دنع ةلعلاو

 دمحأ هاورف ؛مهضعب نع اًعوفرمو ةباحصلا ضعب نع افوقوم يور ثيدحلا اذه نومضم :لوقأ :مهن ملاظ ريغ وهو
 نب يبأ تينأ :لاق يمليدلا نبا نع [7/ :مقر] هحام نباو [4539 :مقر] دواد وبأو [؟573١ :مقر .187/]

 لهأ بذع هللا نأ ول :لاقف «يبللق نم هبهذي نأ هللا لعل نيثدحف ءردقلا نم ءيشب يسفن يف عقو دق :تلقف «بعك
 دحأ لثم تقفنأ ولو «مهلامعأ نم مهل اريخ هتمحر تناك مهمحر ولو مهل ملاظ ريغ وهو ,مههذع هضرأ لهأو هتاوامس

 نكي مل كأطخأ ام نأو «كئطخيل نكي مل مكباصأ ام نأ ملعتو ءردقلاب نمؤت ىح كنم هللا لبق ام هللا ليبس يف اًبهذ

 نب ديز تيتأ مث «كلذ لثم لاقف دوعسم نب هللا دبع تيتأ مث :لاق «رانلا تلححدل اذه ريغ ىلع تم ولو ؛«كبيصي

 .كلذ لثم قُم يبلا نع ننال كيا

 ."امهيدنسم" يف ورسخ نباو يثراحلا هج رخخأ [مشعح نب ةقارس نع «دهاجم نع هجام نبا هاورإ :ةفينح وبأ

 .هجام نبا هجرخأ ام ىلإ بيرق وهو 21457١ :مقر] يراخبلا دنع هلمدأو «[55144 :مقر] ملسم هاورو



 لمعلا ىلع ثحلا نايب م5 مالسإلاو ناميإلا باتك

 يف مأ ,مالقألا هب تفجو «ريداقملا هب ترج دف ءيشب لمعنأ هل داك انأك اننيد نع

 هرب سوا

 هب ترج دق ءيش يف لب' :لاق ؟لمعلا هيف : لبقتسن ءيش

 ايألا ايللا نم

 3 امل رّسيم لكف !اولمعا" :لاق ؟لمعلا ميفف :لاق :"مالقألا ُهِب ثفجو «ريداقملا

 0 ل ل ىسخلاب كا 9 8 286 هل

 .«ىَرْسْعْلل ُهُرّسْيْنَسَف ىَتْسْحْلاب َبْذَكَو
 (١٠١-ه :ليللا)

 .ةيوامسلا حاولألا مالقأ هتباتك نع تغرفو :مالقألا هب تفجو:.لزألا قف نؤمألا قف تزدقوب «ترج.ذق
 يأل يأ :لمعلا ميفف .ظوفحللا حوللا يف اقرطس دق :مالقألا هب تفجو .ردقلاو ءاضقلا قفو ىلع :ترج دق

 ةلمجلا هذه :اولمعا .تابجاولاو ضئارفلاك اًعرش بولطملا :لمعلا .ةيببسلا "يف"ف لمعلاب مكح ببس

 . لوقلا نم هل ىدهي امل رسيم" :ظفل هيفو ءاعوفرم نيصح نب نارمع نع 2 يف يناربطلا اهجرخأ
 ملسمو ال١55 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو [5417:مقر ,4/؟] دمحأ هاور ظفللا اذه :خلإ رّسيم لكف

 ثيداحأ هانعم يف :ىرسعلل .ركب يبأ نع يذمرتلاو «نارمع نع [8 :مقر] هجام نباو [؟5147 :مقر
 يذمرتلاو دواد وبأو ١55[ :مقر 279/1] دمحأو "ًأطوملا" يف كلام هجرخأ هد رمع ثيدح :اهنم «ةريثك

 هنأ :"دهرسم نب ددسم دنسم" يفو ءلحر هيف لمعلا ميفف لئاقلاو ءمكاحلا هحّحصو ءهنسحو [؟٠١© :مقر]

 مهبم لئاسلا هيفو ؛هوحنب نارمع ثيدح :اهنمو .[؟15154 :مقر] ةقارس هنأ :ملسم دنعو ءنيصح نب نارمع

 .ناحخيشلا هجرحأ ءاضيأ

 نابح نباو ١5144[ :مقر] ملسمو ١[ 547910 :مقر ,؛4١٠3/*] دمحأ هحرخأ ثيدحلا :يراقلا لاق :ىرسعلل

 ريداقملا هيف تتبث ءيش يفأ ؟لمعن ءيش يأ يف !هللا لوسر اي :لاق «ةقارس نع رباج نع هيودرم نباو ياربطلاو

 ؛مالقألا هيف ترجو «ريداقملا هيف تتبث ءيش يف لب ءال : لاق ؟لمعلا هيف لبقتسن ءيش يف مأ «مالقألا هيف ترجو

 :ةيآلا هذه ٌدتُك هللا لوسر أرقو ءهل قل امل رّسيم لكف ءاولمعا :لاق ؟هللا لوسر اي نذإ لمعلا ميفف ةف :ةقارس لاق

 ش ٠١(. - ه :ليللا»«ىَرْسُمْلل هْرَْيَْسْفط :هلوق ىلإ (ىَنْسُحْلاِب َقَدَصَو ىَقَناَو ىطْعَأ ْنَماَمَأَفل
 حوللا يف تبتكو لزألا يف اهب اًيضقم اًردقم ناك نإو دوحجولا يف اهلحدن يذلا لامعألا نأ :لصاحلا :لوقأ

 ةيبسكلا ةردقلا عازتناو ربحلا مزلتسي ال لوحدلاو ريدقتلا اذه نكل «هتردقو هتدارإو يرابلا ملع تحت تلحدو

 .ربجلا ىلإ نييضفم نانوكي الف «يعقاولا ريثأتلا ةبترم يف ال «ريبعتلاو ةياكحلا ةبترم يف اهلك نأل ؛دابعلا نع

 ةكسم هلو هل ةئنح ال نم لكل رهاظلا سوسحملا وه ام ىلع انرايتحاو انتردق تحت ةلحاد لامعألا نأ يف ةيرم الو

 مزلل «ربجلا ىلإ يضفي امب لوحدلاو ريدقتلا ناك ولو «ريثأتلاو قلخلا ةردق ال بسكلا ةردق كلت معن «لقعلا نم
 .لطاب وهو «موزلملا دوحول ؛ءاضيأ هتردق تلح قلطملا ريدقلا يرابلا لاعفأ ف ربجلا



 لمعلا ىلع ثحلا نايب م مالسإلاو نامبإلا باتك

 نع دعس نع بعصم نع عيفر نب زيزعلا دبع نع ةفينح يبأ نع دامح -5

 صاقو يبأ نب دعس نب يكملا يدسألا 000
 ا ا ا لجو زع هللا بتك دقو الإ سفن نم ام : :لاق دلك هللا لوسر

 مدآ نب سوفن نم

 :مقر ]2١79/1 دمحأ هجرخأو «ةفينح يبأ نع قاحسإ نب بيعش قيرط نم "هدئاوف" يف يعلخلا هاور :دامح

 :مقر] يذمرتلاو [4595 :مقر] دواد وبأو [5541 :مقر ملسمو ١157« :مقر يراخبلا] ناحيشلاو ١7 ١٠[
 ءرانلاو ةنحلا نم اهناكم هللا بتك دقو الإ ةسوفنم سفن نم ام :ظفلب «يلع نع [ :مقر] هحام نباو ["4

 ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألا [راثآلا يف دمحم هاور] :ةفينح يبأ نع .خلإ ؛ ىطْعَأ ْنَم أف :أ :أرق مث :هرخآ فو

 .هباتك لوأ يف "ةاكشملا" بحاص هدروأ ام :اهنم «ةريهش

 ردقلا يف ملسمو «[414/ 21757 :مقر] بدألاو ردقلاو ريسفتلاو زئانجلا يف يراحبلا هاور :خإ سفن نم ام

 هحام نباو «[15*7 4 :مقر] ريسفتلاو ردقلا يف يذمرتلاو ء[555915 :مقر] ةنسلا يف دواد وبأو «[771417 :مقر]
 نمح لا دبع يبأ نع ةديبع نب دعس نع رمتعملا نب روصنم نع :اهيف هجرخأ دق يراخبلاو «[74 :مقر] ةنسلا يف '

 سككنف «ةرصخم هعمو ؛هلوح اندعقف دك يبلا اناتأف دقرغلا عيقب يف ةزانح يف انك :لاق هد يلع نع يملسلا
 ءرانلاو ةنتلا نم اهفاكم هللا بتك الإ ةسوفنم سفن نم ام وأ ءدحأ نم مكنم ام :لاق مث ؛هترصخم, تكني لعجف

 انم ناك نمف ؟لمعلا عدنو ءانباتك ىلع لكتن الفأ !هللا لوسر اي :لحر لاقف ."ةديعس وأ ةيقش تبتك دق الإو
 لهأ لمع ىلإ ريصيسف ةواقشلا لهأ نم انم ناك نم امأو «ةداعسلا لهأ لمع ىلإ ريصيسف ةداعسلا لهأ نم

 :أرق مث «ةواقشلا لمعل نورسييف ةواقشلا لهأ امأو «ةداعسلا لمعل نورسييف ةداعسلا لهأ امأ :لاق ؟ةواقشلا

 يس ا :دعس نع شمعألا نع نايفس قيرط نم :ريسفتلا يف هظفلو «4ىَقتاو ىطْعأ م م انقل

 4 ىتْسُحْلاِب َّقَدَّصَو ىَقَتاَو ىطْعَأ ْنَم م امََفل رسيم لكف اولمعا" :لاقف ؟لكتت الفأ هللا لوسر اي :اولاقف ءرانلا نم

 -1٠١(. ه :ليللا) «ىَرْسْعللظ :هلوق ىلإ
 رمأ ذافنإ بحأ اذإ هللا نإ :هعفر سابع نبا ثيدح نم درو دقو «رتاوتلا دح قوف ردقلا تابثإ يف ثيداحألاو

 نإ فرب اة نع شبا درع دمع نب هلم كيانخ دو: ةققراتا ل يييطقلا هير ل هين ىذا لك هلم
 «ةمادنلا تعقوو ءمهوقع مهيلإ ّدر هاضمأ اذإف .هرمأ يضمب ىح لاحرلا لوقع عزن رمأ ءاضمإ دارأ اذإ هلل

 ىضق اذإ هللا نإ :هعفر طمسلا نب ليبحرش ثيدح نمو ."ةيفوصلا ننس" يف يملسلا نمحرلا دبع وبأ هجرخأ
 ,ةقيقح ءيش لكل نإ :هعفر ءادردلا يبأ ثيدح نمو .عناق نبا هحرخأ ءادرم هئاضقل نكي مل ءءاضق دبع ىلع

 يف دمحأ هحرحخأ «هبيصيل نكي مل هأطخأ امو .هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىح ناميإلا ةقيقح دبع غلب امو

 رومألا :هعفر سابع نبا نع "هطسوأ" يف جرحأو «"هريبك" يف يناربطلاو [؟7070 :مقر «451/7] "هدنسم
 - :لاعت هللا نم اهرشو اهريخ اهلك



 لمعلا ىلع ثحلا نايب ممم مالسإلاو ناميإلا باتك

 اولمعا :لاق ؟هللا لوسر اي لمعلا ميفف :ليق ؛ةيقال يه امو ءاهجرخمو ءاهلخدم
 5م

 ا ل ل
 هيلع توك يح لمعلا نم هل ردقاه لهسم

 .لمعلا قح نآلا :يراصنألا لاق «رانلا لهأ لمعل ٌرِسي رانلا لهأ
 هيلع تومي يح

 هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب بعصم نع زيزعلا دبع نع ةفينح وبأ -7
 امو ءاهجرخمو ءاهلخدم هللا بتك دقو الإ سفن نم ام دقني هللا لوسر لاق :لاق

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا :راصنألا نم لحجر لاقف «ةيقال يه

 يف امك ركب وبأ وأ «رباج قيرط نم "هريسفت" ف هيودرم نبا دنع امك مشعج نب ةقارس وهف انهه هلئاس امأو -
 ىمشعح نب كلام نب ةقارس هنأ :ملسم فو «يوارلا بلاط يبأ نب يلع :ليقو «رازبلا دنع امك رمع وأ ؛"دمحأ دنسم"

 ددعتب عمجو ءراصنألا نم لحر وه وأ ركب وبأ وه :ياربطلاو رازبلاو "دمحأ دنسم" يفو ءرمع وه يذمرتلا يثو
 45٠0[. ,459 /9] "يراسلا داشرإ" يف اذك "هباحصأ لاقف" :ورمع نب هللا دبع ثيدح يفف ؛كلذ نع نيلئاسلا

 اوذختي نأ مورو «ةيدوبعلا ليطعت بجوي رمأب مهنم ةبلاطم :"انباتك ىلع لكتن الأ" :مهلوق يف يباطخلا لاق :لاقو

 رخآلاب امهدحأ لطبي ال نيرمأب هل قلح امل رسيم لكف اولمعا :هلوقب دك مهملعأف لمعلا كرت يف مهسفنأل ةجح

 ةديفم ريغ ةليخم ةرامأ يهو ؛ةيدوبعلا قح يف ةمزاللا ةمسقلا وه :رهاظو «ةيبوبرلا ملع يف ةبحوملا ةمالعلا وه :نطاب
 دجت ال كنإف «بطلاب ةحلاعملا عم رمعلا ف بورضملا لجألاو ءبسكلاب رمألا عم موسقملا قزرلا :هريظنو «ملعلل ةقيقح
 امهيف رهاظلا نأ مهتماعو مهتصاخ سانلا حلطصا دقو ءاليخم اًببس يدابلا رهاظلاو «ةبجوم ةلع امهيف بيغملا
 هب مترمأو ؛هلحأل متقلخ امو ةيدوبعلا نأشب مكيلع :هصيخلت "بيغلا حوتف" ف لاقو .نطابلا ببسب كرتي ال

 .ةقرفتم تاماقم يف رخأ بلاطمو ليصفت هيفو .اهنأشب مكيلع الف ءاهبحاص ىلإ ةيبيغلا ةيبوبرلا رمأ اولكو

 خسن عيمج يف امك راصنألا نم لحجر لاقف يأ :ليق هوو قزرلا بلطو ةيصعملاو ةعاطلا يف :اهلخدم

 .لزألا يف اهنع غورفم رومألا نأ لاحلاو :لمعلا ميفف .ليق اذك اهانيأرو اهانأرق يلا مامإلا ديناسم

 هللا مرك يلع نع ناخيشلا هاور ثيدحلا :خلإ زيزعلا دبع نع .لمعلاب رمألا ةمكح هجو رهظ :لمعلا قح

 لويس ايا ولا + ةنلنا> ههه و“رانلا يمه دعتم عمتك ققررحاللا نوعا نم از هللا لوو لاق :لاق ههجو

 ةداعسلا لهأ رك ناك" نم 'امأ هل قلق ال. نسيم لكف ءاولمعا :لاق ؟لمعلا عدنو ءانباتك ىلع لكتن الفأ ! هللا

 ا ْنْم انف :أرق مث ةواقشلا لهأ لمعل رسبيف ةواقشلا لهأ نم ناك نم امأو «ةداعسلا لهأ لمعل رسييف

 هنامزو اهجورح ناكم :اهجرخمو .هنأش رئاسو هنامزو اهوحد ناكم :اهلخدم # ىتشحلاب 0 8

 .دبألا ىلإ ثعبلا نم نيتلاحلا دعب اميف ةيقالم :ةيقال يه امو .هلحأ ىهتنمو



 ةيردقلا مذ نايب مو مالسإلاو ناميإلا باتك

 ةواقشلا لهأ امأ «هل قلخ امل ٌرسيم لكف اولمعا :لاقف ؟هللا لوسر اي اذإ لمعلا ميفف

 لاقف ءةداعسلا لهأ لمعل ةورسيف ةداعسلا: لهآ امأو. «ةراقتلا لهل لمعت ورش

 ةنحلا 0 نم ناك نم ٌرّسيم لكف ءاولمعا :ةياور فو ءلمعلا قح نآلا :يراصنألا
 :يراصنألا لاقف ءاهلهأ لمعل رسي رانلا لهأ نم ناك نمو «ةنجلا لهأ لمعل رسُي

 .لمعلا قح نآلا

 [ةيردقلا مذ نايب]

 1116 قرير لاق ها زج نأ نع وأ: نع فلا نع ةقيتس يأ هاو
 ورا ما فهلا اقم كن هوم حشاد وان هيض ,ردق ال :نولوقي موق ء يجي

 يف ردق اذإو «باوثلا بترت ءاحرل لمعلا نيسحت نأل ؛لمعلا يقب ةدئاف ةيأو رمأ يأ يف يأ :خإ لمعلا ميفف

 عنتمم وهف «هيلع بترت ال هنأ هيف ردق اذإو ءايرورض الصاح هنوكل ؛هيف يعسلا ىلإ ةحاح الف هيلع بترت هنأ لزألا

 ماميإل لمعلا رايتخا نأ اًقباس هانلصف ام هباوجو ءهدوجو عنتما همدع ردق اذإ لب «لمعلا ىلإ ةجاح الف «ريغلاب

 .اهلهأل رسيم رانلا لهأ لمعو ءاهلهأل رسيم ةنحلا لهأ لمعو «لعفلاب ةلصاح ةيبسكلا ةردقلاو ءيرورض رمألا
 رظناف ؛هدنع كردق فرعت نأ تدرأ اذإ :همكح يف ءاطع نبا لاق اذهل [لمعلا ةجيتنو هروهظ تبث] :لمعلا قح

 .هبلق نم هللا ةلزنم فيك رظنيلف هدنع هتلزنم ملعي نأ دارأ نم درو دقو «كميقي اذ اميف

 معَ يِفَل َراَرْيَأل َنإإ# :لجو زع هلوق نم هللا باتك ىلع كسفن ضرعا :فلسلا لوق ىعم اذهو :لمعلا قح
 هرب بالقناب يئزح درف فلخت يقاني ال وهو ءيلك درطم اذهو "١1- ١4( :راطفنالا) 4ٍميجَح يِنَل َراَجْفْلا ؛ نإ
 ركذ سيلو «ةعامج هاور اذكه] :مشيحلا نع ةفينح وبأ .ميتاوخلاب لامعألا نإف ارب هدد ناك كارو ءاروجف

 نع مزاح يبأ نع ناميإلا يف ١87[ :مقر ]١159/1« مكاحلاو 473١[ :مقر] دواد وبأ هحرحأ "دوقعلا" يف مئيملا
 وه :مكاحلا لاق ,.مهودهشت الف اوتام نإو ءمهودوعت الف اوضرم نإ ةمألا هذه سوح ةيردقلا :ظفلب رمع نبا

 .رمع نبا نع مزاح يبأ عامس حص نإ امهطرش ىلع
 ]30/١ "هدنسم" يف دمحأ جرحخأ :موق ءيجي .اًعوفرم رباج نع هجام نبا هوحن جرخأ م هللا ل وينر لاق

 ماوقأ ٍيمأ ف نوكيس :هعفر رمع نبا نع [؟80 :مقر ]2158/١ "هكردتسم" يف مكاحلاو ء[5518 :مقر
 -  :ىلاعت هللا لاق دقو ءاهقلح لبق ءايشألا لاوحأ نم لزألا يف ائيش هللا ردقي مل يأ :ردق ال ردقلاب نوبذكي



 ةيردقلا مذ نايب 15 مالسإلاو ناميإلا باتك

 .مهودوعت الف اوضرم نإو مهيلع اومّلست الف مهومتيقل اذإف «قق ةقدنرلا 0
 كي انطاب ةعيرشلا نع جورخلا

 نأ هللا ةمألا هذه اجدلا ةعيش مهاإف ؛ وعيشت الف اوتام نإ
 2 ١ سوج و 0 هعايشأ م مهو عيشل و ز

 .رانلا ب مه مهقحلي

 . موق ءيجي :325 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -

 نإ : :لاقو «(؟17 :ديدحلا) هياَهَّأَرْبَن نأ لبق نم ٍباَتِك يف الإ مكيف يِف الو ٍضْرَأْلا يف ٍةييِصُم ْنِم باَصَأ امل -

 نم كلذ ريغو (08 :ماعنألا) يب ٍباَتك يف الإ سبا الَو بطَر الو :لاقو 207٠١ :جحلا) 4باَتِك يف َكِلَ
 ثيدحلا اذهو ىوتبثم ال هدفا اه ةيردقلا نأ تقرع لش رهن ادع نها دال ركل مئاركلا تايآلا

 .عابتالا كرت نع يشانلا عادتبالاب :هنم توجرخي .ةرهابلا هتازجعم نم ةزجعم بيغلاب 00

 .مهنفد روضحو «ةزانجلا ةالص عيشتلا ةلمج نمو :مهوعيشت الف
 رشلا قلاحو «نادزي ريخلا قلاخ يمست «نيهلإب لوقت سوما نأل [ةباجإلا وأ ةوعدلا ةمأ يأ| :ةمألا هذه سوجم

 دابعلا لاعفأ نأ مهيأر ىلع ءانب قلاخلا ددعتب نولئاق اًضيأ ةلزتعملاك ةيردقلا ءالؤهو «توغاطلا وهو «نمرهأ

 اهقلخو اهداجيإ يف نولقتسم مهو «ةيهانتم ريغ صاخشأ دسافلا مهيأر ىلع قلاخلاف ءال نوقلاخ مهف مهل ةقولخم

 0 يما يكول وحلا ,دوجولا نع ةارعم هتقيقحو «هتاذ دح يف هل ريثأت ال نكمملا نأ عم

 عش لك ٌَقِلاَحإم :وهو «ىلاعت هب قلخا ضاصتخا ىلع ةيرخإو ةيارفلا صرصلا تألامت دقو «داجيإلل 0
 هبشملاو (3":تافاصلا) 4َنوُلَمْعَت اَمَو هكفلخ ُهنلاَو ٠ :ةرقبلا) 4 يدق ايش لك ىلع هلا نإإط ٠ ؟ :ماعنألا)

 ندأو نوهأ ناك دابعلا يف ناكمإلا فارتعاو ليوأتلاب ناك امل نكل ,ددعتلا باب يف هب هبشملا ىلع دازو ىقرت نإو

 .اضحاد اًقهاز ًالطاب ولو ليوأتلاو كسمتلا ىلع ءانب همدع قيقحتلاو ,مهريفكت ف فلتحا اذلو ءهنم

 ثيدحلا بتك فو «ةروهشم ةعدبلا لهأ نم مهريغو ةلزتعملا نم ةيردقلا مذ يف ثيداحألا :خلإ مم مهقحلي

 ,ههنك نع ثحبلا ةلاطإ يأ ردقلا يف مالكلا نع يهنلا درو دق :موق ءيجب .ةرتاوتم نوكت نأ داكت ةروطسم

 يدع نبا جرحأو .ردقلا يف اوملكتي ال نأ ٍيمأ ىلع تمزع :هعفر رمع نبا نع "هخيرات" يف بيطخلا جرحأ دقف

 يف يمأ رارش الإ ردقلا ناملكي الو رنقلا يق ارماحدي 9لنأ قفا ىلع تدرعاهعقر ةريره نأ نع "ةلباك" يف
 انزيم ةفابقلا عروس لاح هللا لبقي ال ةثالث :هعفر ةمامأ يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو .نامزلا رعخآ

 .ردقلاب بذكمو «نانملاو ,قاعلا :الدع الو

 جرخأو «ثيدحلا ردقلاب بذكملاو هللا باتك يف دئازلا :باحب ين لكو همهتنعل ةعبس :اًعوفرم ورمع نعو

 ةتس :اعوفرم امهالك يلع نع 19414٠] :مقر «هال1/7] مكاحلاو ,ةشئاع نع مكاحلاو ١١55[ :مقر] يذمرتلا

 .هللا ردقب بذككملاو هللا باتك يف دئازلا :باحم يبن لكو ءهللا مهنعلو :مهتنعل



 لمعلا ىلع ثحلا نايب 6١ مالسإلاو نامبإلا باتك

 نع رمع نبا نع هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع نع ليعامسإ نب ىسوم نع دواد وبأ ىور :خلإ ردق ال :نولوقي
 ةرفغ ىلوم رمع نعو .مهودهشت الف اوتام نإو ءمهودوعت الف اوضرم نإ «ةمألا هذه سو ةيردقلا :لاق ٌدتُو يبلا

 مهنم تام نم «ردق ال :نولوقي نيذلا ةمألا هذه سوحبو «ءسوحبم ةمأ لكل :اعوفرم ةفيذح نع راصنألا نم لجر نع
 نعو .لاحدلاب مهقحلي نأ هللا ىلع قحو «لاحدلا ةعيش مهو ءمهودوعت الف مهنم ضرم نمو «هتزانح اودهشت الف

 نع ريبزلا يبأ نع هحام نبا ىورو 5754١[. :مقرإ مهوحتافت الو ءردقلا لهأ اوسلاجت ال :اعوفرم رمع نع ةريره يبأ
 نإو ,مهودهشت الف اوتام نإو ,مهودوعت الف اوضرم نإ هللا رادقأب نوبذكملا ةمألا هذه سوحب نأ :اًعوفرم رباح

 سيل يمأ نم نافنص :اعوفرم سابع نبا نع ةمركع نع يذمرتلاو .[1؟ :مقر] مهيلع اوملست الف مهومتيقل

 ,جيدح نب عفارو رمع نباو رمع نع بابلا يفو :لاق .[؟54١ :مقر] ةيردقلاو ةئجرملا :بيصن مالسإلا يف امل
 «ةيردقلاو ةئحرملا :بيصن مالسإلا يف امل سيل ىمأ نم نافنص :درو دق ةلمجلابو .بيرغ نسح ثيدح اذه

 ثيدح نم [17 :مقر] هننس يف هجام نباو «هخيرات يف يراخبلاو 1١45[( :مقر] هعماج يف يذمرتلا هجرخأ
 يف يناربطلاو ءورمع نبا ثيدح نم هخيرات يف بيطخلاو «رباح ثيدح نم ٠/7 :مقر] هحام نباو «سابع نبا
 عافش امهات نل ىمأ نم نافنص :دروو ءاعوفرم مهلك ديعس يبأ ثيدح نم [501/ :مقر (*070/5] هطسوأ

 هطسوأ يف يناربطلاو ءسنأ ثيدح نم [؟51/9] "ةيلحلا"يف ميعن وبأ هجرحأ ءةيردقلاو ةئحرملا :ةمايقلا موي

 نافنص :دروو «رباج ثيدح نمو «عقسألا نب ةلثاو ثيدح نم [5811:مقر 2.53/5 21575:مقر ]١/2175

 :مقر 2581/4] هطسوأ يف يناربطلا هجرخأ ةئحرملاو ةيردقلا :ةنحلا نالخدي الو «ءضوحلا يلع نادري ال ىمأ نم

 2,50/9؟ ] "هدنسم" يف دمحأ هحرحخأ ردقلاب نوبذكي ماوقأ يمأ يف نوكيس :درو دقو «سنأ ثيدح نم 0

 يف يدع نبا جرخأ دقو «رمع نبا ثيدح نم [7585 :مقر ء1١/58٠] "هكردتسم" يف مكاحلاو ء[55595 :مقر
 ٠١5[ :مقر ]230/١ دمحأ جرحأ دقو «هب تىج ام رفك دقف ردقلاب بذك نم :اعوفرم هثيدح نم "هلماك"

 ]159/1١( "هكردتسم" يف مكاحلاو [/4 :مقر ]780/1١. "هحيحص" يف نابح نباو 47١١[ :مقر] دواد وبأو

 ردقلا اوقتا :هعفر سابع نبا ثيدح نم دروو «مهوحتافت الو ردقلا لهأ اوسلاجت ال :هعفر رمع نع [141/ :مقر

 دروو «"هلماك" يف يدع نباو «"هريبك" يف ناربطلاو «"هدنسم" يف مصاع يبأ نبا هجرخأ ةينارصنلا نم ةبعش هنإف

 هجرخغأ ردقلاب بيذكتلاو «نآرقلاب قفانم لادحو ءملاع ةلز مالت يمأ ىلع فاحأ :هعفر ءادردلا يبأ ثيدح نم

 انافيو: تمتألا سيح ءاثالث يدعي نم نيمأ ىلع فاخأ ؛ةعفرو نحت .يأ كيذعت نمو «ريبكلا" يق  قاريطلا
 اًيذكت :نيتلصخ يدعب نم ىمأ ىلع فاحأ :سنأ ثيدح نمو ءركاسع نبا هحرخأ ردقلاب اًيذكتو ,موجنلاب

 يف بيطخلاو ,"هلماك" يف يدع نباو ؛"هدنسم" يف يلصوملا ىلعي وبأ هجرخأ موجنلاب اقيدصتو «ردقلاب
 - ١ رخآ ف ىمأ رارشل ردقلا يف مالكلا رّتخأ :هعفر ةريره يبأ ثيدح نمو «"موجنلا"



 ةيردقلا مذ نايب :., مالسإلاو ناميإلا باتك

 يبأ ثيدح نمو ,"هطسوأ" ْق يناربطلاو |[ ماده :مقر فلكعلا] "ه5 دعس 3 مكاحلا هج رخأ نامزلا -

 يف يناربطلا هجرخأ ءردق بذكمو ءرمح نمدمو «نانمو «قاع :ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةعبرأ :هعفر ةمامأ

 روصي دق ًالامجإ هب نامبإلا بحاولا ردقلا اذه مث ,"هلماك" يف يدع نباو [79458 :مقر .550/8] "ريبكلا"

 :هعفر سابع نبا نع "ريبكلا" يف 3 يناربطلا ع جرخأو «ليزنتلا هب قطن امك ظوفحملا ح راب هلك يخت هروص هاربر

 د 5 وتدل رولا فراقك ون ورز دملاق دوز رس ان قانا يظر نقيا رت طم لوح كحول ىلع ل قانا

 يف وأ لاثملا ملاع يف اذه لعلف ءاشي ام لعفيو .لذيو زعيو «يبحيو تيمبو «قزريو قلخي ةظحلا ةثامثالثو نوتس
 ثيداحأ اًضيأ ةباتكلا باب يف تدرو دقو «ةيتوسان اًروص يناعملا هيف لمعي امث بيغلا ملاع ف وأ «توسانلا ملاع

 رظنلا نيعلا انزف «ةلاحم ال كلذ كردأ انزلا نم هظح مدآ نبا ىلع بتك ىلاعت هللا نإ :درو امك ئعملا ةرتاوتم

 ةريره يبأ نع ١١١7[ :مقر] دواد وبأو [؟"51 :مقر ملسمو 25747 :مقر يراحبلا] ناخيشلا هحرحأ

 خلإ شرعلا دنع وهو ماع يفلأب ضرألاو تاوامسلا قلفُي نأ لبق اًباتك بتك ىلاعت هللا نإ :درو امكو ءاعوفرم

 ىصحي داكي ال امم كلذ ريغ ىلإ [؟055 :مقر ]0750/١ مكاحلاو يئاسنلاو ١8487[ :مقر] يذمرتلا هجرخأ
 ةريسمك ظوفحملا حوللا هللا قلخ" :لاق «سابع نبا نع ديج دنسب خيشلا وبأو متاح يبأ نبا جرخأ دقف ءهددع

 يف يملع بتكا :لاق ؟بتكأ امو :ملقلا لاقف ء«بتكا :شرعلا ىلع وهو قلخلا قلخي نأ لبق ملقلل لاقف «ماع ةئام

 سنأ نع خيشلا وبأ جرحأو ."ةمايقلا موي ىلإ هللا ملع ف نئاك وه ام ملقلا ىرجف «ةعاسلا موقت نأ ىلإ يقلخ

 يبي هيفو «قزري هيفو قلخي هيف ءرونلا هملق ءءارضخ ةدرمز يناثلا هجولاو ةتوقاي هيهجو دحأ اًحول هلل نإ :هعفر
 سابع نبا نع يناربطلاو خيشلا وبأ جرخأو «ةليلو موي لك يف ءاشي ام لعفي هيفو ءلذيو رعي هيفو .تيمب هيفو

 نع "هبعش" يف يقهيبلاو ,"ةمظعلا "يف خيشلا وبأو ؛ "قالخألا مراكم" يف ايندلا يبأ نبا جرخأو ءافوقوم هوحنب
 نع هيف يقهيبلاو ءانأ الإ هلإ ال هللا انأ نإ :هيف بتكي شرعلا تحت ءارضح ةدحربز يف اًحول هلل نإ :اعوفرم سنأ

 :هعفر معطم نب ريبح نع " ةريصفلا ' يف خيشلا وب رأو .هيودرم نباو (خلإ هيف احول هللا ناني قينالا :هعفر يردخلا

 دنسب ىلعي وبأو .هقلخ نم نئاك وه امو «قلاح وه ام هب بتكف ملقلا قلحخو «ءاملا ىلع هشرع ناك هللا نإ

 يناربطلاو «ءيش لكب بتكي نأ هرمأو «ملقلا هللا هقلخ ءيش لوأ نإ :هعفر سابع نبا نع "هدنسم" يف نسح
 نع خيشلا وب أو «ةعاسلا مايق ىل ١ تاكا وهاك زحف ءيسكا :هّللا لاق ىلقلا هللا قلح امل :هعفر هنع نسح دنسب

 ىلاعت هللا هرمأف ماع ةئام سمخ هتريسم رون نم وهو «ملقلا قلخ قلخ ءيش لوأ ىلاعت هللا نإ :هعفر رمع نبا

 سنأ نع [؟١55؟ :مقر] دواد وبأ جرخأو «ةريثك رخأ ثيداحأ هيفو «خلإ ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امم يرحي
 :مقر 285/5] "هدنسم" يف دمحأ جرحأو ءرادقألاب ناميإلا اهنم دع .خلإ نامبإلا لصأ نم ثالث :هعفر

 - مأ ىلع فاحأ ثالث :هعفر ةرمس نب رباح نع ١807[ :مقر :؛8/7١7] "ريبكلا" يف يناربطلاو ن5



 ةيردقلا مذ نايب 4 مالسإلاو ناميإلا باتك

 رمريرع ماس نإو «مهيلع اوملست الف مهومتيقل اذإف «ةقدنزلا ىلإ هنم نوحرخي مث

 ىلع اًقحو ةمألا هذه سوجبو «لاحدلا ةعيش مهنإف ؛مهزئانج اودهشت الف اوتام نإو
 مقديقع داسفل املا ولع ناحل ١

 ,ةيردقلا هللا نعل :لاق دقني هللا لوسر 000
 مقديقع داسفل

 0000 ا :لاقو
 مهتبحص نع مهفوخ لالا نع رابع

 د2 هلا لوس لاقت هقو ةةامالا لاق: ةضوؤتلا لاق هر دقلاب ةيو دكت ةاناطاسنلا فخر نا والاب كاف الد

 ريخلا تفرصف «سوحملا تمسق امك ةدارإلا مكح يف رشلاو ريخلا مهميسقتل ؛مهب مههبش ةمألا هذه سوجب ةيردقلا

 :ثيدحو «ةبيتق نباو مامإلا مالك اذه «ةيردقلاب ثيدحلا اذه صاصتعاب ءافح الو ,نمرهأ ىلإ رشلاو نادزي ىلإ

 :مقر] "هنتس" يف دواد وبأ هحرخأ دو هللا لوسر نع رمع نبا نع مزاح وبأ هاور ةمألا هذه سوحب ةيردقلا
 عامس حص نإ نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو "نيحيحصلا ىلع كردتسملا" يف هللا دبع وبأ مكاحلاو 0١

 .[585 :مقر ]2159/١ رمع نبا نع مزاح يبأ

 دقو :يوونلا لاق ءرباجو ةفيذح نع دواد يبأو هحام نبا نم افنآ تعمس امك رخأ قرط هلو :لوقأ

 ىلع فلخلاو فلسلا نم دقعلاو لحلا لهأف «ةباحصلا عامجإو ةنسلاو باتكلا نم تايعطقلا ةلدألا ترهاظت

 دئاوف اهرثكأو هيف تافنصملا نسحأ نمو هيف فينصتلا نم ءاملعلا رثكأ دقو «ىلاعتو هناحبس هللا ردق تابثإ

 ةيعطقلا مهلئالدب ريرقت نسحأ كلذ نيملكتملا نم انتمثأ ررق دقو هلل يقهيبلا ركب يبأ هيقفلا ظفاحلا باتك

 ةماع ىلع ةفاخمو «ةنتفلا باب دسل ردقلا ثحب نع فكلاب راثآلا قطن دقو .ملعأ هللاو «ةيلقعلاو ةيعمسلا

 اوملكتي يح اًبراقم لازي ال ةمألا هذه رمأ نإ :هعفر سابع نبا نع "ريبكلا" يف ياربطلا ع جرخأ دقف «عئابطلا

 ١[. 7" مقر 017/15] ردقلاو نادلولا ف

 ةالصلا كرات قح يف امك 00 اودهشت الف .جنرطشلاب نيبعاللا يف امك مهل ارجز :اوملست الف

 لوخد يف سوجملاب مهقحلي نأ هرابخإب بجوو تبث يأ هللا ىلع اقح قح يأ :خلإ هللا ىلع اقحو .مهرفكل ال

 مدع ىلإ ريشم قاحلإلا :مهقحلي .ةيعبتلاب مهريغلو ةلاصألاب نيرفاكلل ةدعم اهنإف ؛اهيف نيدلخم ريغ ولو رانلا

 ىلع ال ةقرفلا نعل هنأل ؛رمخلا براش ىلع نعللا يف امك مهرفكل مزلتسم ريغ وه :ةيردقلا هللا نعل .دولخلا

 هريظنو «هتمأ 0 :هلوق يف امك ريذحتلاو ظيلغتلا ىلع لومحم وه وأ ءفصولا نعل ةقيقحلا يف هنإف ؛نيعم

 تنعل :اعوفرم هتف هذ يلع نع لدعلا يف يطقرادلا ىور دقو :مهنعلو .ةالصلا كرات قح يف ريفكتلاب ديعولا

 ايبن' نيعبس ناحل كغ ةيردقلا



 ا رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع تايب 14 مالسإلاو ناميإلا باتك

 دللا ُّ 7 5 3 9 5 3 ع

 2 هللا لوسر لاق :لاق (هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -55

 .مهعم مالكلا نع هتمأ ىو «مهنعل الإ لوسر الو يبن نم امو «ةيردقلا هللا نعل

 سوجحب ةيردقلا" 325 هللا لوسر لاق : :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ ا 1”

 .لاحدلا ةعيش مهو ةمألا هذه
 هراصنأو هيج

 [ةعافشلا نايبو رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب]
٠ ١ 

  -7هنأ اك يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع بيهص نب ديزي نع ةفينح وبأ

 هللا نإ :تلقف :ديزي لاق دلك دمحم ةعافشب ب ناميإلا لهأ نم رانلا نم هللا جرخي :لاق

 من نيجراَخِبْمُه مَ :لوقي ىلاعت
 ١517( :ةرقبلا) ١ مهجور مدع هيفو

 وه :بيهص نب ديزي .كلملا هلومشل ينلا نم لوسرلا مومع ىلإ وأ «هتفدارم ىلإ ةراشإ هيف :خلإ يبن نم امو
 يح هنم ملأي ناكف ؛هرهظ راقف ف بيصأ هنأل ؛ريقفلا :هل ليق «نامثع وبأ «يكملا مث يفوكلا بيهص نب ديزي

 ديزي نيثدح: لاق بويأ يبأ نب دمحم نع ملسم هحرخأ دق ثيدحلاو ]٠١1/١[. "يوونلا حرش" يف اذك «نيحني

 ىلع جرخن مث ,جحن نأ ديرت هدع يون“ ةبافع يق :اكنرتعف ءجراوتلا يار نم يأر ئفغش دق تنك :لاق ريقفلا

 35 هللا لوتمر نع ك ةيزاش لإ سلاح مرقلا هال هللا دبع نو رباخت اةإف::ةنيدلل ولع ان ررمف :لاقا هرقنلا
 :لوقي هللاو ؟نوثدحت يذلا اذه ام 1ك هللا لوسر بحاص اي :هل تلقف :لاق «نييمنهجلا ركذ دق وه اذإف :لاق
 (55 :نارمع لآ) كمال تلا ٍلجْدُتْنَم َكَنإِ
 ؟نآرقلا ًأرقتأ :لاقف :لاق ؟نولوقت يذلا اذه امف (77 :جحلا) كاًهيف اوُديِعَأ مَع ْنِم اًهْنِم اوُجد : خي نأ اودازَأ املك »و

 225 دمحم ماقم هنإف :لاق «معن :تلق ؟هيف هللا هثعبي يذلا نعي ك5 دمحم ماق, تعمس لهف :لاق ءمعن :تلق

 نوكأ ال نأ فاخأو :لاق «هيلع سانلا ّرمو طارصلا عضو تعن مث :لاق ءجرخي نم هب هللا جرخي يذلا دومحملا

 مهفأك نوحجرخي نعي :لاق ءاهيف اونوكي نأ دعب رانلا نم نوحرخي اًموق نأ معز دق هنأ ريغ :لاق ءكلذ ظفحأ

 :انلقف ءانعجرف ءسيطارقلا مهنأك نوحرخيف هيف نولستغيف «ةنجلا رافأ نم اًرف نولحديف :لاق .مسامسلا ناديع

 لاقت وا هقيناو لعير ريغ انه جرت اماطلاو الق ءاضيزت 515 هللا لويسر ىلع بذكي تيعلا ةورتا [مكغو

 ٍ ١5١[. :مقر] ميعن وبأ

 .اهلخد نم لك قح يف هنأ نم هنم المع :خلإ نيجراخب مه امو .افوقوم "راثآلا" يف دمحم هاور :لاق هنأ



 »25 رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب 4 مالسإلاو ناميإلا باتك

 ج رخب :ةياور فو ,رافكلا ىف يف يه امنإ كاوُرفك َنيِذلا نإ اهلبق ام أرقا :رباج لاق

 1 :ةرقبلا)
 امو :لوقي ىلاعت هللا نإ :تلق لق :ديزي لاق أك دمحم ةعافشب نامإلا لهأ نم موق

 ردقلا تابثإ ثيداحأو ءردقلاب نامبإلا 5-5 داريإبف ءاَتابثإو ةعافشلا نايب يف عورش ثيدحلا اذه نم :ًأرقا

 هبسن امك «لازتعالا ةصيقن نع ةسيفنلا هسفن ةءاربو مامإلا ليذ ةراهط رهظ «ةعافشلا ثيداحأو «ةيردقلا مذو

 ءءوسلاب ءوسلا ءازحل بجوملا لدعلا فالح هنأب :ًالقع ةعافشلا عانتما يف ةلزتعملا لدتسا دقو .لازتعالا لهأ هيلإ

 لامعألا ةازاحم باب يف تايآلا يف ًالامجإ درو امب :ًالقنو .ةنسحلا لامعألا ءازج اوبجوأ اذلو «نيسحلاب نيسحلاو

 :ىروشلا) كاَهّلْعم ةَْيَس ٍةَْيس ُءاَرَجَو :هلوقو ١17( :ءاسنلا) هدي َرْجُي ًاءوُس ْلَمْعَي ْنَمإ» :ىلاعت هلوقك «ةئيسلا
 (47 :تلصف) كاَهيلَعف َءاَسَأ ْنَمّو» :هلوقو ( ١
 هلوقك :ًاليصفتو .ىصقتست داكت ال ام كلذ ريغ ىلإ ٠ :رفاغ) كاهل الإ ىَرْجُي الف يس َلَِع نمل :هلوقو
 #ِتالفاَعْلا ٍتاَنَّصْخُمْلا َنوُمْدَي َنيِذْلا نإ :هلوقو (97 :ءاسنلا) كمَنَهَج ةَواَرَجف ادّمَعَتُم ًانمْؤُم لْثَعَي نَمَو :ىلاعت

 :ناقرفلا) 4 ُباَذَعْلا ُهَل ْفَعاَضُي امان َقْلَ َكِلَذ ْلَعفَي ْنَمَوط :هلوقو (71:رونلا) ٌةيِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَول :هلوق ىلإ

 «ْعاطُي عيِفَش الوإ» :هلوقو ( 586: رثدملا) «َنيِعِفاَشلا ُةَعاَفَش ْمُهَعَفْنَت اًمفظ :هلوقك :اًحيرصتو .كلذ ريغو (19-4

 :نامقل) 4هيَلَوْنَع ٌدِلاَر يزَحَي ال ًامْوَيإ» :هلوقو (؟:سنوي) هون ٍدْغَب نم الإ عيفَس نم امل :هلوقو ١8( :رفاغ)

 (44 :ةرقبلا) كاعتَش سفن ْنَع ٌسْفَن يِرْحَئالإل :هلوقو (”'*
 انه نعو نفي ةيفضو ةطافلا :ءارعشلا) «َنيبَرقَأْلا َكَتريِشَع ٌرِذْنَأَو» :ىلاعت هلوق دورو دعب ثيدح ةصقو

 يف امك قحلا بحاص ءاقلت نم قحلا طاقسإ هنأل ؛ديعولا يف وفعلا ال دعولا يف فلخلا وه حيبقلا نأ باوجلاو

 الإ يفني ال ثيدحلاو «رافكلا قح يف ةدراو تايآلاو «ةمايقلا موي هوفعب الإ دبعلا قح طقسي ال اذلو «ميرغلا ءاربإ

 ؛انل ديؤم هادؤم يدؤيو هارحم يرجي امو (” :سنوي) وذ ِدْغَب نم الإ عيِفَش ْنِم امل :هلوقو «يلالقتسالا رايتحالا

 دنع مث ءاضيأ ةمايقلا موي نذؤيو «نوذأم اندنع دلي وهو :انلوق وهو «نذإلا دعب ةعافشلا تابثإ ىلإ ريشم هنأل

 .ةنحجلا لهأل تاحردلا عفر يف ةعافشلا نوكت امنإ ةلزتعملا

 ؛مهريغ ودعي ال مي صتخم .اهيف دولخلاو رانلا نع جورخلا مدعو «رافكلا قح يف دراو هنأ نعي :حلإ اهلبق ام

 نألو (/ :ةلزلزلا) «لاقْثِم ٌلَمْعَي ْنَمَفل :انولت املو «هللا الإ هلإ ال :لاق نم :روكذملا ثيدحللو «مفأش يف هعوقول

 ةدايز مزل الإو ءاضيأ هؤازج ىهانتي نأ يغبنيف ؛ةديقعلا داسف وأ ؛لعفلا رابتعاب هانتم وهو ؛مرحلا قافو ىلع ءازجلا

 انتايح الإ يه نإ هنأ مهداقتعال يهانتملا ريغك هتاذ يف هنإف ؛رفكلا فالخب ءّدعت وهو ءمرجلا ردق ىلع بيذعتلا

 .رفاكلا ةنج رظنلا اذه يف ايندلا تراص انهه نمو «نيثوعب. نحن امو ؛ىينو توم ايندلا

 .ةبوت ريغب نامبإلا ىلع اوتام اذإ :ُهي دمحم ةعافشب



 -- رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب 6.5 مالسإلاو ناميإلا باتك

 م ربع يا الا
 0 0 دهب 0

 ١ ع دنا 5 5 ع

 زع هللا لوق نيأف :تلقف 525 دمحم ةعافشب مهحرخي مث مهيونذب ناميإلا 0 57

 مرح ىلإ ةيدحلا نك دف رج

 نم ننارص ني يعبر وع ةرسلا سرع ع داس نع يخجل 1

 اناني قابلا يم نيد للا نم ام :ىلاعتا للا سرع لاق 25 هك لوري هنا ةهيدح
 نينمؤملا ةاصعلا نم 00

 28 وا فة ك1 1 رع 2 2 كر 1 و 211111 رد 006 5700 ان راسو وتحتل
 قارتحالاب هداوس يف

 هريس رقت اَم ِةَماَيِقلا مْوَي ِباَذَع ْنِم هب اوُدَتفَيِل ُهَعَم ُهلْثِمَو ًاعيمَج ِضْرأأْلا قااقونا دا 31 8 :اورفك نيذلا نإ
 (107/ :ةدئاملا) نعت تادعاوملو اهنم َنيِجراَحب ْمُه اَمَو راثلا 0 كودي ريد (" 5 :ةدئاملا) :#ميلأ ا

 .بيذعتلا لبق وه ام ةعافشلا نمو :ةعافشلا نع .مئاد يأ

 لخدي ةنحلا ةنحلا لهأ هللا لخدي :اًعوفرم ديعس يبأ نع ةرامع نب ىيي نع ملسم جرخأ :خلإ ىلاعت هللا جرخي
 ناميإ نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف متدجو نم اورظنا :لوقي مث ءرانلا رانلا لهأ لخديو .هتمحرب ءاشي نم

 بناج ىلإ ةبحلا تبنت امك نوتبنيف ؛ءايحلا وأ ةايحلا رهف يف نوقليف ءاوشحتما دق اًممح اهنم نوجرخيف هوجرخأف
 «ليسلا بناج يف ةءاثغلا تبنت امك :هنم قيرط ف ١5[. :مقر] ةيوتلم ءارفص جرخت فيك اهورت مَ «لبسلا

 هللا الإ هلإ ال :لاق نم رانلا نم جرخي نيح نوعفشيو ,ةعافشلا لمت م :رباج نع ريبزلا نأ ثيدح نم هدنعو

 تابن اوتبني يح ءاملا مهيلع نوّشري ةنحلا لهأ لعجيو «ةنجلا ءانفب نولعجيف «ةريعش نزي ام ريخلا نم هبلق ف ناكو

 ١91[. :مقر] هقارح بهذيو «ليسلا يف ءيشلا
 ,ةنكجلا مهلحخديف رانلا نم امان جرخُي هللا نإ :لوقي هينذأب د يبلا نم هعمس رباج نع رانيد نب ورمع ثيدح نمو
 نع ريقفلا ديزي ثيدح نمو «معن :لاق ؟ةعافشلاب رانلا نم اًموق جرخي ىلاعت هللا نإ :رخآ قيرط نم هئيدح نمو

 ثيداحأ انهه مث «ةنجلا نولخدي يح مههوجو تاراد الإ اهيف نوقرتحي رانلا نم نوحرخي اًموق نإ :اًعوفرم رباج
 رعشت مامإلا اهاور ىلا ثيداحألا هذهو «ننسلاو حاحصلا يف رانلا نم نينمؤملا جورخو «ةعافشلا باب يف ةريثك

 ةعافشلاب اميسال رانلا نم نينمؤملا جورحخ نأل ؛امهيلإ هوبسن امك لازتعالاو ءاجرإلا بهذم نع هليذ ةءاربب

 .بهذملا اذه ىلع بونذلا نم ءيش ناميإلا عم رضي ال هنأل ؛ءاجرإلا بهذم اذكو «لازتعالا بهذم لصأتسي

 .مهمظع رهظو مهمحلو مهدلج قرتحا :اوشح: ا

 يل
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 ؛نييمنهجلا ةنحلا لهأ مهيمسن : ام ىللاعت هللا ىلإ توثيغتسيف «ةنجلا ىلاعت * محل

 نأ ىَسَع :ىلاعت هلوق يف 5 يبلا نع ديعس يبأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ - -55ه

7 
 كميقي نأ كل عقوتي

 نم اًموق ىلاعت هللا بذعي ,"ةعافشلا" د ماقملا :لاق كادوُمَحَم ١ اناس لكل
 ع7 :ءارسإلا)

 ,ناويحلا :هل لاقي ار ممب ىتؤيف دك دمحم ةعافشب جرخي مث ءمهيونذب نامبإلا لهأ
 ةيدبألا ةايحلا رمف ل رئابكلا يف

 هللا نإ نوبلطي مث ٠ نييمنهجلا ةنجلا يف نومسيف «ةنجلا نولحدي مث هيف نولستغيف

 لمآ نم انو ىلاعت هللا جرخي :لاقإ :ةياور يفو .مسالا كلذ مهنع بهذيف «ىلاعت

 0 ل . 96 دمحم ةعافشب ةلبقلاو ناميإلا لهأ نم رانلا
 املسم ناك اذإ

 ثيدح يف يبطرقلا هركذ امك ميعن وبأ ظفاحلا هاور ثيدحلاو :كلذ .ةيرانلا ةمالع باهذإ يف :نوثيغتسيف

 ف مهيقليف ءاوشحتما دق مهجرخيف د5 دمحم ةمأ نم رانلا يف نم جرخأف قلطنا !ليئربج اي هللا ل قي :ليوط

 ةنجلا مهلاحدإب رمأي مث ءاوناك ام رضنأ اودوعي ىح هيف نوثكميف «ناويحلا ره :هل لاقي «ةنجلا باب ىلع ره

 «كلذب ةنحلا لهأ نيب نم نوفرعيف «التلع دمحم ةمأ نم نمحرلا ءاقتع نويمنهجلا ءالؤه :مههابج ىلع بوتكم

 مهنع هللا اهوحميف «ةمسلا كلت مهنع وحمب نأ ىلاعت هللا ىلإ نوعزفيف

 لالج ةمالعلل "ةرحآلا لاوحأ يف ةرفاسلا رودبلا" يف ةروكذم يه امك ةتباث قرط هل ثيدحلا :خلإ ةيطع نع
 عضو هيف :دمحم ةعافشب .نورحآلاو نولوألا هيف كدمحي ةعافشلا سنج يأ :ةعافشلا .هدثح يطويسلا نيدلا

 .نوهركي ام عيمج مهنع بهذيف :كولستغيف .ةنجلا رافأ نم رف «كيرحتلاب :كاويحلا .رمضملا عضوم رهاظلا
 ."ىلإ "بت :ةادع اذلو.« نوعرصم يا هللا "ىلإ قوبلطي مث .رانلا نسم هللا ءاقتع ءالؤه ةباتكل :نوّمسيف

 .ءاوهلاو ةعدبلا باحصأ لثم :ناميإلا لهأ

 هجرخأ ىمأ نم رئابكلا لهأل ىعافش :ثيدح :اهنم ؛نيعم ةرتاوتم ثيداحأ ةعافشلا يف درو :دمحم ةعافشب
 "هعماج" يف يذمرتلاو «[5779 :مقر] "هننس" يف دواد وبأو ١55548[2 :مقر 2517/8] "هدنسم" يف دمحأ

 :مقر] "هننس" يف هجام نباو «سنأ نع [5847/4 :مقر ]3817/١14*«2 "هحيحص" يف نابح نباو «[1 475 :مقر]

 :مقر ]4١4/5« "هكردتسم" يف مكاحلاو ء[1451 :مقر ]2385/١14, "هحيحص" ف نابح نباو 35٠

 - رمع نبا نع هخيرات ف بيطخلاو ءسابع نبا نع ١١45[ 4 :مقر] "هريبك" يف يناربطلاو «رباج نع [" 5
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 ...:.......... هيف نوقليف ناوّيحلا :هل لاقي ار مب ىتؤيف ,دومحملا ماقملا وه كلذو
 ةغلابملا ليبس ىلع ةعافشلا لوبق دعب

 يبأ فنأ مغر ىلع ,ءقرس نإو ىز نإو يمأ نم بونذلا لهأل يعافش :ثيدحكو «ةرجع نب بعك نعو -
 نم نكي ١ اه نمؤي ١ نمف «قح ةمايقلا موي عافش :ثيدحكو «ءادردلا يأ نع بيطخلا هج رخخأ ءادردلا

 ةحابم يعافش :ثيدحكو «ةباحصلا نم رشع ةعضبو ؛مقرأ نب ديز نع "هدنسم" يف عينم نب دمحأ هجرحأ اهلهأ

 :ةثالث ةمايقلا موي عفشي :ثيدحكو «فوع نب نمحرلا دبع نع "ةيلحلا" يف ميعن وبأ هجرحخأ يباحصأ بسم نمل الإ
 نيعبس ف ديهشلا عفشي :ثيدحكو «نامثع نع [471 :مقر] هجام نبا هحرخأ ءادهشلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا
 ءاعوفرم مهلك ءادردلا يبأ نع [] 5 :مقر] دواد وبأ هجم رخأ هتيب لهأ نم

 .دمحأ هجرخأ رجشو ردمو رجح نم ضرألا هجو ىلع امم رثكأل ةمايقلا موي عفشأل نإ :هعفر ةديرب ثيدحكو
 هذه يف نوكيس هنإ" :لاق رمع رثأك «ةفوقوم اهتماع ثيداحأ يف درو دقف «ةلزتعملاك ةعافشلل نيركنملا مذ امأو

 نوبذكيو «ربقلا باذعب نوبذكيو ءاهرغم نم سمشلا عولطب نوبذكيو «لاحدلابو ؛محرلاب نوبذكي موق ةمألا
 بيصن الف ةعافشلاب بذك نم" :لاق سنأ رثأكو «ناخيشلا هجرحخأ "رانلا نم نوجرخي موقب نوبذكيو «ةعافشلاب

 لوقلا نع ضرعأ نم ىلع نيصح نب نارمع بضغكو «دانهو يقهيبلاو «"هننس" يف روصنم نب ديعس هجرخأ "هل
 .ةصقلاب ًالصفم يقهيبلا هجرخأ «نآرقلا يف هب حرصم ال هنأ ىلإ اًرظن ةعافشلاب

 نيدلا لالج ةمالعلا لاق [.نورخآلاو نولوألا هطبغي هب و يسركلا وأ شرعلا ىلع هسولحلا :إ دومحملا ماقملا
 نود هب ةصاخلا ىمظعلا ةعافشلا :اهدحأ «ع اونأ ةينامث ني هللا لوسر انديس ةعافش "نوفدملا زنكلا" يف يطويسلا

 اًعوفرم ايندلا يبأ نبا ىور ءهتمأ باسح ليجعت :ةيناثلا «نيعمجأ قئالخلا نيب ءاضقلا لصف يف «نيلسرملاو ءايبنألا

 ءاهنم وجنيل رانلا ىلإ ممي رمأ موق يف :ةثلاثلا ,نوبساحيف مك ىعديف مهاسح لجع بر اي :ليوط ثيدح ف
 رمآف :لاق «ةعافشلا كدشنن !5 دمحم اي :نولوقيف رانلا ىلإ ّيمأ نم موقب رمأ :ليوط ثيدح يف اعوفرم ىور

 مهنم جرخأف قلطنا :-هلوق ىلإ - دجسأل يل نذأيف ءلجو زع برلا ىلع نذأتسأو قلطنأف ءممي اوفقي نأ ةكئالملا

 ' ."تارم ثالث كلذ لعف هنأ" :هيفو ءثيدحلا

 «باسح ريغب ةنحلا اولحدي نأ ماوقأل هتعافش :ةسماخلا ؛هنع باذعلا فيفخت يف بلاط يبأ همعل هتعافش :ةعبارلا

 باسح ال نيذلا اًفلأ نيعبسلا نم نوكي نأ ةشاكعل ُُن هئاعدب دهشتسي نأ الإ دهاش الب ضايع يضاقلا هركذ

 ةنخلا لخدي نم تاحرد عفر ف :ةعباسلا ءاهيلإ هلوخدب ةنحلاب هل رمؤي نم عيمجل هتعافش :ةسداسلا ؛مهيلع

 رماع نب ديبعل رفغا مهللا :ُقتُك هلوق هنمو «ةبترملا هذهب نولوقي ةلزتعملاو ,مهلامعأ باوث هيضتقي ناك ام قوف
 ءاهنم نوحرخيف رانلا لخد نمثم هتمأ نم رئابكلا لهأل هتعافش :ةنماثلا ءكقلح نم ريثك قوف ةمايقلا موي هلعحاو

 .ةرورضلا ردقب اًصخلم ىهتنا «ةيناثلا ةعافشلا هذه نوكت نأ يغبنيو
 ت٠ قفل زيك فيدال انعم قو ءالؤطم :مقر] ملسم هجرخأ اذه ديعس يبأ ثيدح :خلإ دومحملا
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 اهيف كومسيف ؛ ةنجل | نولحديو هنم نوجرخي مث ريراعثلا تبني امك هب نوتبنيف

 قنابل قم
 يف دازو .مهنع بهذيف مسالا كلذ مهنع بهذي نأ ىلاعت هللا نوبلطي مث «نييمنهجلا

 داحلا يسبلا ةهارالا

 نب دادش ةبور يبأ نع ثيدحلا اذه ةفينح وبأ ىورو "ىلاعت هللا ءاقتعو" :هرخآ

 .ديعس يِبَأ نع نمحرلا دبع
 يردخلا ديعس ابأ تعمم :لاق يثوعلا ةيطع نع هيلي ةفينح يبأ نع دامح ١5-

 :لاق َادوُمْحَمَاماَقَم َكّبَر َكَمَعْبَي نأ ىَسَع :ًأرقي دلك هللا لوتسر تعمم ل وفي

 هللا مهجرخي موق يف اًعوفرم ةريره يبأ نع تاقث دنسب راربلا جرخأو «هدح تزواحت لب جورخلا باب يف رتاوتلا

 انتجرحأ اذإ انبر :اولاق مهداسحأ يف حاورألا تلخد اذإ بح لقبلا تبني امك نوتبنيف :هيفو ؛خلإ رانلا نم ىلاعت

 دانه جرخأو «رانلا نع مههوجو فرصيف «رانلا نع انهوجو فرصاف انداسحأ ىلإ حاورألا تعجرو «رانلا نم

 :رخآلاو (ةيناوحلا ىمسي ةانفدخأ كيان منهج نإ :كلاه ربيوج هيف دنسب اعوفرم ديعس يبأو ةريره يبأ نع

 لإ بونذلا لهأ اهيف ىلاعت هللا بذعي يذلاف :ةيناوبلا امأو ,دحأ اهنم جرخي ال لاف ةيناوحلا امأف «ةيناوبلا ىمسي

 ةريغملا نع "طسوألا" يف يناربطلا جرخأو «ليمحلا يف ةبحلا تابن اًمحف مهفوك دعب تابنلاو جورخلا نايب هيفو

 ىلاعت هللا وحميف ءمسالا مهنع لوحي نأ ىلاعت هللا نوعديف ,نييمنهنجلا ةنحلا ف نومسيف رانلا نم موق جرخي :هعفر

 .ًالوطم هوحنب اًعوفرم سنأ نع "ريغصلا" يف جرحأو «شيرلا تبني امك اوتبن رانلا نم اوحرخ اذإف ؛مهنع

 ةايز :نوجرخي مث .اًعيرس ومني وهو ءاثقلا راغص :ريراعثلا .مهلاكشأو مهفاولأو مهلاوحأ ريغتب :هب نوتبنيف

 هللا ءاقتعو .هوحن ةياور يفو :ةدايز ”يراقلا حرش" يفو :هرخآ يف داز .هوحن ديعس يبأ ثيدح نم يراخبلا

 .نومسيف :"يراقلا حرش" يفو «هب نومسي يأ :ىلاعت
 مهأك ةعافشلاب رانلا نم جرخي :اًعوفرم رباج نع رانيد نب ورمع نع يراخبلا ىورو :ةفينح وبأ ىورو
 رباج تعم دمحم ابأ :رانيد نب ورمعل تلقف ءهمف طقس دق ناكو «سيباغضلا :لاق ؟ريراعثلا ام :تلق ريراعنلا

 ١59٠[. :مقر] معن :لاق ؟رانلا نم ةعافشلاب جرخي :لوقي لك هللا لوبمر كعف# :لوقياهثلا دبع نب

 :ديعس ابأ تعم“ .اًضيأ لإ اًدمعتم يلع بذك نم :ثيدح نعم هيف ركذو :"راثآلا" يف دمحم هاور :خإ دامح

 يلع نب مدآ نع ريسفتلا ف يراخبلا ىور :خلإ كنعبي نأ ىسع .هجام نباو ملسمو دمحأ هوحنب هنع هجرخأ
 ّىح عفشا نالف اي :نولوقي اهيبن عبتت ةمأ لك اثج ةمايقلا موي نوريصي سانلا نإ" :لوقي رمع نبا تعمج :لاق

 ع« 2 ديزي نع يذمرتلا ىورو ع2 :مقر] "دومحل ماقملا هللا هثعبي موي كلذف دي يبنلا ىلإ ةعافشلا يهتنت
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 وه كلذف لَك دمحم ةعافشب ةلبقلاو نامبإلا لهأ نم رانلا نم اًموق ىلاعت هللا جرخي
 تبني امك نوتبنيف «هيف نوقليف «ناويحلا :هل لاقي ارش محي ىتؤيف ءدومحملا ماقملا

 ىلاعت هللا ىلإ نوبلطي مث «نييمدهجلا نومسُيف «ةنحلا نولخديف نوجرخي مث «ريراعنلا
 .مهنع بهذيف مسالا كلذ مهنع بهذي نأ

 :لاق د5 يبلا نع سابع نبا نع كلملا دبع نع ةفينح يبأ نع دامح -0
 0 :نوكرشملا مهل لوقيف 0 رانلا ةمايقلا موي نامبإلا لهأ نم موق لحدي

 ةنسلا لهأ بهذم وه امك

 رمأيف مهل لا فبضخغيف ,«بذعن هدو رت 1

 اضيأ ةلاسرلاب فرتعيو

 010  ز  ز ز ز :مهنيعأ قرزي ال هنإف ا

 لكسو «ًادوُمْحَم ًاماَقُم َكِبَر َكَنَعُيَي نأ ىَسَعإ» :هلوق يف نك هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ نع يرفاعزلا -
 اذإ ةديقعلا داسف نأ ىلإ ريشم :ةلبقلاو .نسح ثيدح اذه :لاق ١1[« :مقر] ةعافشلا يه :لاق ءاهنع

 ضفرلاف «ةيلمعلا ةقسفلا رش ناك نإو ةرخآلاب ةرخآلا يف رانلا نع هبحاص جورخل بجوم رفكلا دح غلبي م

 ءاحلا حتف «ناتفورعم ناتغل هيف :ارمث .ديلحختلل اًبجوم نوكي ال رفكلا دح غلاب ريغ ناك اذإ لازتعالاو جورخلاو

 .زيزعلا نآرقلا ءاح هبو .دوحأ حتفلاو افاكسإو

 «ثيئارطلا سوّؤر يه :ليقو ىيامنلا ةعرس هبشلا هحجو «"ريغصلا ِءاثَقلا' ىلوأ ءار مضب رورعت عمج :ريراعتلا

 .هوحن سنأ ثيدح نم يراحبلا هاور :نييمنهجلا نومسُيف .لكؤي تبن ثوئرط عمج «ضايبلا هبشلا هجوو

 نم هللا ءاش نم مهعمو «رانلا يف رانلا لهأ عمتجا اذإ :اًعوفرم يرعشألا ىسوم يبأ نع يور :خلإ مه لوقيف
 مكمالسإ مكنع نئيغأ امف :اولاق !ىلب :اولاق ؟نيملسم متسلأ :ةلبقلا لهأ نم رانلا ف نمل رافكلا لاق «ةلبقلا لهأ

 لهأ نم ناك نم لكب رمأيف هتمحر لضفب محل هللا رفغيف ءاحب انذحأف بونذ انل تناك :اولاق ؟رانلا يف انعم متنأو

 مهنم لهج اذه :بذعن ةدحاو راد نيملسم اوناك ول 1و رفك :يذلا دوي دئنيحف ءاهنم نوح رخيف رانلا يف ةلبقلا

 نارو فاعلا لما نع اًبذ هبضغ رثأ رهظي :هللا بضغيف .ةفيفخلا ةيفيك و ةيهانتملا باذعلا ةيمك ف مهلاحب

 ودل ام :ىلاعت هللا لاق ءرافكلاب صوصخم هوجولا ديوستو نويعلا قيرزتف 1 قرزي ال هنإف .مهيلع

 ٠١(. 75 :نارمع لآ) 4َنورْفُكَت منك اَمب َباَذَعْلا اوقوذف ْمُكَناَمِيِإ دعب ْمكَرْفكأ ْمُههوُجُو ُتْدّوْسا



 200 رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع تايب ها مالسإلاو تامعيإلا باتتك

 لك بهذيف «هيف نولستغيف «ةنجلا باب ىلع اًرف مب ىتؤيف ,مههوجو دّوست الو
 نوكسن «نيدلاخ رو :كلملا مهل لوقيف (ةنخلا نولحدي مث ءىذأو ةنتف

 دولخلا نيردقم و ةيذأ

 ءاّدبأ هب نوعدي الف مسالا كلذ مهنع بهذيف ,نوعدُي ع 1 ةنحلا ُُق نييمنهجلا

 :لجو زع ىلاعت هللا لوق كلذف !نيملسم انك انتيل اي 0 لاق اوجرح اذإف

 .«نيوالم ونكون
 ١( :رجخا)

 سقف دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 باط :متبط .اًعرفرم ةريره يبأ نع "لوصألا رداون" يف يذمرتلا ميكحلا هوحنب جرحأ :مهوجو دوست الو
 جرخأ :خلإ كلذف .مسالا اذه ةمس ةلازإ نوبلطي :نوعدي مث .نارينلا نع مكر هاظ رهطو «ناميإلاب مكنطاب

 نم اياطخلا لهأ نيب ىلاعت هللا عمجي هنأ :ةيآلا هذه ف سابع نباو سنأ نع يقهيبلاو ريرح نباو كرابملا نبا

 مهحرخيف «مهل هللا بضغيف ا ل ل ل ا ا نيينشلا

 عفشي هللا .لازي ال" :سابع نبا نع يقهيبلاو "هننس" يف روصنم نب ديعسو دانه جرخأو .هتمحر لضفب
 دَوي اَمَبَرإ) :ىلاعت هلوق كلذف «ةنجلا لحديلف اًملسم ناك نم :لوقي يح محريو عفشيو «ةنجلا لحديو

 نيِمِلْسُم اوناك ْوَل اوُرفك 0
 رانلا يف نونوكيف «مهيونذب نوبذعي ٍيمأ نم اًسان نإ :اًعوفرم رباج نع حيحص دنسب "هطسوأ" ف ناربطلا جرخأو

 :لاق «نيملسملا ج جارحخإ مث ءرافكلا نم لوقلا كلذ :هيفو لهو :مقر ,271 ىيدك/هز اونوكي نأ هللا ءاش ام

 اًعوفرم ىسوم يبأ نع يقهيبلاو مصاع يبأ نباو يناربطلا جرخأو (١١:رجحلا) هاوُرفَك َنيِذَّلا دوي اميره :ًارق مث

 اًمَبْرظ :أرق مث :هيفو ءانهه وه امك !نيملسم انك انتيل اي :ةرفكلا لوق مث ,مهحارحإ مث ,مهل ة ةرفكلا لوق نم هوحنب
 مهل نينمؤملاو ةكئالملاو ءايبنألا ةعافش ركذ هيفو «ةصقلا هذه وحنب اًعوفرم ديعس يبأ نع يناربطلا جرخأو ؛ دوي

 .ةيآلا هذه ريسفت يف هللا نذإب

 نعو «دهاجم نع دانه جرخأو «رانلا نم نوجرخي مهنأ :اًرصتخم اهريسفت يف دوعسم نبا نع ريرج نبا جرخأو

 باب يف ليوط ثيدح يف اعوفرم يلع نع "ةنسلا" يف نيهاش نباو متاح يبأ نبا جرخأو هوحنب ريبج نب ديعس
 لاحلا يف اوفلتحا :هريسفت يف يوغبلا لاق :خلإ هللا لوق .خلإ دوي امر :ىلاعت هلوق كلذو :هرحخآو «جارحإلا

 نم نينمؤملا هللا جرخي نيح هنأ روهشملاو «ةمايقلا موي :ليقو «ةنياعملا ةلاح :كاحضلا لاق ءاذه رفاكلا ئمتي يذلا

 لهأ نم هللا ءاش نم مهعمو رانلا يف رانلا لهأ عمتجا اذإ :لاق لَك يبنلا نع يرعشألا ىسوم يِبأ نع يور رانا

 هوحن ىور :خلإ ةفيدح وبأ .ليلقتلل وأ ريثكتلل فيفختلاو ديدشتلاب :امبر اا انوقل اه رجا ىلإ لاق ةلبقلا

 .نيعباتلا نم ريثك نع ًالقن يذمرتلا



 0 رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب ها مالسإلاو ناميإلا باتك

 نم دحأ ىقبي له ا!هللا لوسر اي :لاقف دلك هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق

 عمسي ىح ثنانملا نانحلاب يداني منهج رعق يف لجر «معن :لاق ؟رانلا يف نيدحوملا

 ا !بجعلا !بجعلا تاج تاتي كتاوت سك فل

 11-0 : ا

 .-هآر ام ملعأ هللاو - بئاجعلا نم تيأر ام 51101

 كلذ نم تبجتعتفا«نانملا نانحلاب يداتي منهجا رعق نم اثوصاتعمس !بر اي: :لوقيف

 دبعلا جرخأ :هل لق ءكلام ىلإ بهذا !ليئربج اي لارا ا لقت وسلا
 رانلا ثزاخ

 ءايبنألا نم هريغ نمو ٌدكُي يبنلا نم ةعافشلاب نوكي امك رانلا نم جورخملا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه :خلإ لجر ءاج
 نم رهاظلا وه امك «قحلا بحاص ءاقلت نم قحلا طاقسإب نوكي «ءابرقألاو ءاحلصلاو ءاملعلاو ءادهشلاو ءايلوألاو

 :لاق امك «ةعافشلا بوحو ىلإ رقتفي ال مهلك هدابعل ةعساو هتمحر نإف «هتمحر ينأب يكئالم اي اودهشا :هلوق

 ؛مرحلا نم ءازحلا صيقنت هتمحرو هنارفغب ناك ءاوس ريدقت لك ىلعو (07 :فارعألا) يِءْيَش لك تَعِسَو يِتمْحَرإل
 رئاغصلا بكترمو بئاتلا نإف رانلا لعد نم ديلختب ةلئاقلا ةلزتعملا ىلع درلا مزلي ؛هتازاحب مام دعب هجورخب هلدعب و ا

 داريإ مث ءاهنع ناحرخي ال اهيف نادلاح رئابكلا بكترمو رافكلاو ءالصأ رانلا يف مهدنع نالحدي ال رئابكلا بنتحب

 .دارطتسا ةعافشلا ثحب يف ثيدحلا اذه

 نم صخش نيملسملا جارخإ دعب ىقبي له يأ [.ةيلهاجلا يدحوم لمشيف نيكرشملا ريغ] :دحأ ىقبي له
 .اذكو اذك هلاحو هتصقو «رانلا نم جرخي نم رخآ وهو ءمهجورخ دعب ىقبي «معن :ُكثُك لاقف ؟نيدحوملا
 وهو ةفخلاب اا ةغلابملل امهيف نونلا ديدشتب :نانملا نانحلاب .ءاعدلا وأ ءءادنلا وأ «ءانثلا قيرطب :يداني

 نأ ْمُكيلَع ُنْمَي هللا ٍلَبط :لاق امك ةمعنلاب هدابع ىلع نمي هنإف «نانتمالا نيعمب وأ «ةيطعلا نيعمب ةنملا نمو ؛ةمحرلا
 سب لم 'نانحلا" :ههجو هللا مرك يلع نعو 6 :تارجحلا) ِناَميِإْلِل ٌجكاَدَه

 .امهي هتوص عفريو ءامهركذ يف غلاي هنأ نيعملاو .مظعألا مسالا نم ادع دقو «لاؤسلا لبق لاونلاب لذبي نم

 كلذ عمو ملعأ هنأ لاحلاو :ملعأ هللاو .بجعلا بجعأ يأ بصنلا يورو «ةغلابملل رّرك :بحعلا بجعلا

 دنسب يقهيبلاو ؛"امهيدنسم" يف ىلعي وبأو ١5475[ :مقر 250/5] دمحأ هجرحأ :خلإ ليئربج اي .لأسي

 :ليئربحل ىلاعتو كرابت هللا لوقيف !نانم اي نانح اي ةنس فلأ رانلا يف يدانيل اًدبع نإ :اعوفرم سنأ نع حيحص

 .افوقوم ريبج نب ديعس نع ميعن وبأ هجرخأو هوحنب ثيدحلا ليئربج قلطنيف ءاذه يدبعب يئتأف !بهذا



 7 رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب نو مالسإلاو نامبإلا باتك

 هب رضيف 6 باوبأ نم باب لإ دلع ليك بهديف ءناثملا نادكاب يدان ئذلا
 هقديو

 رانلا لهأب ف رعأ اكلام نأو ءدحوي الف هبلطيف لعد «نانملا نانحلاب يداني يذلا
 5 دبعلا

0 

 «لاجرلا نم ديدحلا الو «ديدحلا نم

 كرابت هللا لوقيف ءادحاس نمحرلا شرع يدي نيب ريصي نيح التلع ليئربح عج ريف

 :لوقي اكلامانإ !بر اي :لرقيف ؟ ديف ىحب مل مل !ليئربح اي كسأر عفرا :ىلاعتو

 لوقيف «لاجرلا نم ديدحلا الو «ديدحلا نم رّجحلا فرعأ ال ةرفز ترفز دق منهج نإ

 ةيواز 0 0 اذك“ نكي 9 ا اذك رعق يف يدبع نإ :كلامل لق :لحو زع هللا
 يلبق نمو يناسل ىلع

 ا 07 هدجيف 0 لحخديف قلالي هربخخيف «ليثئر بج لحديف لذكو اذك
 اسوكعم ابولقم اياوزلا نم

 ل هقنع ىلإ هاديو (هيملق ل هتيصان, ادودشم

 السلسم وأ الولغم ةمضنم  اطوبرم

 .هدجي مل كلذ عمو «هيف امي ىردأ تيبلا بحاصو رانلا لهأب فرعأ اكلام نأ لاحلاو يأ :خلإ اكلام نأو

 رانلا نم جرخي نم رخآ نأ يرصبلا نسحلا دنع ركذ دقو :خإ هدجيف .توص اهدقوتل عمس ءافلا حتفب :ترفز

 !اًذدانه تنك ىئتيل اي :لاقو ءنسحلا ىكبف «نانملا نانحلاب يداني ماع فلأ بذع ام دعبو ءدانه :هل لاقي لحجر

 .يلازغلل ”نيدباعلا جاهنم" ف اذك ءاهيف دلخي الو «ةلمحلا نم جرخي اًموي سيلأ مكحيو :لاقف «هنم اوبجعتف

 جرخي لحجر رحآو «ةنجلا لخدي لحجر لوأ ملعأ نإ لي هللا لوسر لاق :لاق رذ يأ نع يذمرتلل لئامشلا فو
 موي تلمع :هل لاقيف اعراب :ةكه انكو هبونذ راغص هيلع اوضرعأ :لاقيف ةمايقلا موي لولا ىنؤي «ناثلا نم

 نإ :لوقيف «؛ةنسح اهلمع ةئيس لك ناكم هوطعا :لوقيف ءاهرابك نم قفشم وهو ءركني ال رقم وهو ءاذكو اذك

 دبع نعو . [ ص] ةذجازت كالي نع كلم 5 هللا لوسر عمار دقلف :رذ وبأ لاق ءانهه اهارأ ام اًبونذ يل

 :هل لاقيف ءافحز اهنم جرخي لحجر ءاًجورخ رانلا لهأ رخآ فرعأل ىنإ ص هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا

 سانلا ذحنأ دق بر اي :لوقيف «عج ريف لزانملا اوذحأ دق سانلا دجيف لخديل بهذيف :لاق «ةنحلا لحخداف قلطنا

 هع 2 يذلا كل نإف :هل لاقيف ىتمتيف نمت :لاقيف ءمعن :لوقيف ؟هيف تنك يذلا نامزلا ركذتأ :هل لاقيف «لزانملا



 3 رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب ه4 مالسإلاو ناميإلا باتك

 «براقعلاو تايحلا هنع طقست ىئح ةبدج هبذجيف ”تتراقعلاو تايحلاا هيلع تعمتجاو

 ةيوق 5 2 هغدلتو هسعلت

 هريصيف «رانلا نم ٠ هحرخي مث «لالغألاو لسالسلا هنم عطقنت ح ىرحأ ةبذج هبذجي مث

 ىلوألا نم ىوقأ

 ىلع ليئربح هب ّرم امف ءاّدم هّديو هتيصانب ذخأيف :ليئربح ىلإ | هععاليو «ةايخلا عامنا

 نمحرلا شرع يدي نيب ريصي ىح !دبعلا اذهل ْفَأ :نولوقي مهو الإ ةكئالملا م
 | ا

 !ليئربج اي كسأر عفرا :ىللاعتو كرابت هللا لوقيف ءاًدجاس

 ملأ ؟الوسر كيلإ لسرأ ملأ ؟نّسَح قلخي كقلمخأ لأ يدبع :ىلاعتو كرابت هللا لوقيو

 تلعف ملف :ىلاعت هللا لوقيف هدبعا رقي تح ؟كهنيو كرمأي ملأ ؟يباتك كيلع أرقي
 هلكب فرتعيو ركنملا نع 2فورعم اب

 ءافيرخ اذكو اذك رانلا يف تيقب يح يسفن تملظ !بر اي :دبعلا لوقيف ؟اذك و اذك
 0 يهالملاو يهانملا نم
 ئمحراف ؛ءكلضفب ىئتحرحخأو نانملا نانحلاب كتوعد !بر اي «كنم يئاجر عطقأ م

 كنم قو عم

 ."هتمحر ينأب يكئالم اي اودهشا" :ىلاعتو كارابت هللا لوقيف !كتمحرب

 تاجيل 1 ل لوس عننا فطار فانك عار يو ردفسلا 5 رقيق هن اقل يئاعملا ١ نع اعلا د
 .هذجاون تدب يح

 اًملظ هسفن اًئاظ هنوكل :للإ نولوقي مهو .هتيصان ىلإ اًرج هرجي :ادم هّدميو .روكذملا رهنلا وهو ةيدبألا :ةايحلا ءام
 تيصعو :يسفن تملظ .(: :نيتلا) :ناَسنألا اَقلَحَ دق :ىلاعت هلوقل ؛ةنسح ةروصب يأ :ن نسح قلخع .ةيصعملاب اًريثك

 الإ هللا حور نم سأيي ال هنأل :حلإ يئاجر عطقأ مل .ةنس فيرخلا ىلإ فيرخلا :اقيرخ .اهاوهو سفنلا ةماشب
 :مالكلا يف ررقت امك اًرفك ةمحرلا نم سأيلا دع اذلو ؛نورفاكلا موقلا

 عطقتي ال كنم يئاجر لبحف ةرم فلأ ٍنتبذع نثل يلإ

 يف يطويسلا لاقف اهلخدي نم لوأ امأو ءاهنم جرخي لجر رحآ نايب اذه [.ةمعن اهيف ةنج هتيطعأو] :هتمحر يأ
 ةلتقم ةاروتلا يف ىعدت يهو اين نيعبس هلبق تلتق دقو «ليمزأ :ليقو «ةبر اهمساو «تلع ىيحي ةلتاق :”نوفدملا زنكلا"

 .ميحجلا ران يف ميظع برك لك نمو اهنم هللا انذاعأ ءرانلا لهأ ىصقأ اهحارص عمسمي رانلا يق ربنم ىلع امنأو «ءايبنألا



 ةعافشلا نايب هه مالسإلاو ناميإلا باتك

 [ةعافشلا نايبإ

 ىسيع نب دمحمو يخلبلا ناميلس يبأ نب روصنم نب دمحم نع ةفينح وبأ -8

 ديزي نع سيق نب حون نع يودعلا ءاذحلا ةيمأ نب مساقلا نع يسوطلا ديزيو

 :لاق ؟ةمايقلا موي عفشت نمل !هللا لوسر اي :انلق :لاق كلام نب سنأ نع يشاقرلا

 .ءامدلا لهأو «مئاظعلا لهأو ءرئابكلا لهأل

 لاجر مهلك لاجرلا هذهو «يشاقرلا نع مامإلا هاور هنأ رهاظلاو ءلوهجم دانسإ هلك اذه :خإ روصنم نب دمحم

 دق :خلإ عفشت نمل .ةلجعملا هتداع ىلع هديوست درس لب «دانسإلا حقني ملد يراقلا نكلو ءهدعب نم مامإلا نع ةياورلا

 ةريره يبأ نع "هسودرف" يف يمليدلا هج رخخأ هتيب لهأو ل ؛ةنامألاو ءمحرلاو «نآرقلا :ةسمخ ءاعفشلا :درو

 يفو ءاعوفرم هنذ يلع نع "هخيرات" يف بيطخلا هجرخأ نيب لهأ بحأ نم يمأل عافش :دروو .اًعوفرم
 . 'هلماك" يف يدع نبا هحرخأ ٍيمأ نم نيكلاهلل يعافش نإف «يلكتت الو يلمعا :اًعوفرم ةملس مأ ثيدح

 نييزجم مهنوكو رانلا مهوخد دعب مهل هتعافش ناك ءاوس ءهتمأ نم ةريبكلا يبكترمل يأ :! رئابكلا لهأل
 هللا قوقح ىلع لوألا لمحي نأ لمتحيو ءريسفت فطع امإ مئاظعلا لهأ فطعو «كلذ لبق وأ .مهئازج ضعبب
 كرتك «رئابكلا دشأ وأ ءشحفلا ةياغ شحاوفلا :امي دارملاو ءميمعت دعب صيصخت وأ «دابعلا قوقح ىلع ىاثلاو

 عيمج امب دارملاو ءصيصخت دعب ميمعت وأ .كلذ ريغو «نادرملاو لاحرلاب ةطاوللاو «ةيدبألا تامرحملاب انزلاو «ةالصلا

 ءاوس «ةعضاخلا ةعشاخلا ةرسكنملا بولقلا ىلع ةريبكو ةميظع ىلاعت هلل اًئايصع اوك ثيح نم يه لا بونذلا

 ١5(. :رونلا) «ٌةيِظَْعِهلا َدْنِع َوْهَوإ» :ىلاعت هلوق هنمو «ةريبك وأ ةريغص ناك
 :صاصقلا هيلع نم معألا مهي ديرأ وأ ؛ملظب ةيعرشلا ةمصعلاب ةموصعملا ةمرتحما سوفنلا ةلتق :ءامدلا لهأب دارملاو

 ناميإب ةحرصم صوصن هلاثمأو ثيدحلا اذه :ةلمجلابو ءزاجملا مومع قيرط ىلع فارطألا وأ سفنلا صاصق

 «ةينآرقلا صوصنلابو «عامجإلاب ةعنتمم رانلا يف دلاخلاو رفاكلا ةعافش نإف ةعافشلل هقاقحتساو ةريبكلا بكترم

 ةَعاَفَش ْحُهْعمْتَت امه :هلوقو *١١( :ةبوتلا) نيك ْسْمْلِل اوُوِفْغَتْسَي ْنَأ اوُنَمآ َنيِدَلاَو لل ناَك امه :ىلاعت هلوقك
 .كلذ ريغو ( 5/86: رثدملا) ؛َنيِعفاَسلا

 نم رئابكلا لهأل يعافش :لاق اليف هنأ ارئاوتم نوكي نأ داك ثيدح يف ةعافشلل هقاقحتسا درو دقو ثيداحألابو

 :مقر] نابح نباو [؟ 475 :مقر] يذمرتلاو [475 :مقر] دواد وبأو :مقر 231/] دمحأ هاور .ىمأ

 نابح نباو 47٠١[ :مقر] هجام نباو [؟475 :مقر] يذمرتلاو ."هكردتسم" يف مكاحلاو [ممال/51

 ١١14514[- :مقر ]2285/1١1 يناربطلاو «رباج نع ["5447 :مقر ]41١4/1«: مكاحلاو [1451/ :مقر ]:١/787



 ةعافشلا نايب ه5 مالسإلاو ناميإلا باتك

 نب سيق نع رشب نب نايبو «دلاخ يأ نب , ليعامسإ نع ةفينح يبأ نع دامح - ولا ١

 مكنإ" هك هللا لوسر لاق :لاق :لوقي ملل يب رع مف لاق عقارا

 ا م يا ووو لاا يا ردبلا ةليل رمقلا اذه نورت امك مكبر نورتس
 روهالا لامك ق ةرهاظ ةيؤر

 يعافش :ظفلب ءادردلا يبأ نع بيطخلل ةياور يفو «ةرجع نب بعك نعو رمع نبا نع بيطخلاو «سابع نبا نع -

 0 جراوخلا بهذم ىلع غيلب در هيفو .ءادردلا يأ فنأ مغر ىلع قرس نإو ىنز نإو «يمأ نم بونذلا لهأل
 .اهيلإ ىغصي نأ نم نودأو «ةضحاد مهتجحو ءاًعطق ةلطاب ةجوجحم مهكلاسم نأ رهظف «ةئحرملا دقتعم ىلع اذكو

 ىلإ رظن ا :لاق رباج نع سيق نع ليعامسإ قيرط نم يراخبلا هجرخأ :ةفينح يىبأ نع دامنح

 نإف «هتيؤر يف نوهاضت ال :لاق وأ ؛.نوماضت ال اذه نورت امك مكبر نورتس مكنإ امأ :لاقف ءردبلا ةليل رمقلا

 ْحبَسَوإ» :لاق مث ء1554 :مقر] اولعفاف اهورغ لبقو سمشلا عولط رك رخعا تن د ال نأ متعطتسا
 ١18١(. :هط) كاَهِبوُوْعَل قون ممشلا عوُلط لبق كبَر ِدْمَحِب
 ,ه514 :مقر يراخبلا] ةتسلا بتكلا باحصأو ١5788[ :مقر :2550/4] دمح 535007 :خإ! نورتس مكنإ

 نورتس مكنإ :ظفلب ريرج نع مهلك [؟١55 :مقر يذمرتلاو 2479 :مقر دواد وبأو 2.597 :مقر ملسمو

 ءسمشلا عولط لبق ةالص ىلع اوبلغت ال نأ متعطتسا نإف ءهتيؤر يف نوماضت ال رمقلا اذه نورت امك مكبر

 :ىلاعت هلوق هيلإ ريشيو «ةرتاوتم نوكت نأ تداك ةرهتشم بابلا اذه يف ثيداحألاو «اولعفاف قرر

 امك لاحرلا قئاقش نمنأ قحلاو ءءاسنلا ةيؤر يف فلتحاو (؟7:ةمايقلا) ؟ةَرِظاَن اَهّبَر ىلإ ٌةَرضان ٍذََمْوَي ٌةوُحْوظ

 رازبلاو ءافيذ ةشئاع نع *١١[ :مقر] يدذمرتلاو [؟75 :مقر] دواد وبأ هجرخأ لاجرلا قئاقش ءاسنلا امنإ :درو

 امك «هل نجلا ةيؤر يف اوفلتخاو «ءلضفلا يف بتارملا بسح ىلع ةبير الب هنيريف ءاعوفرم سنأ نع "هدنسم" يف
 .ةطوسبملا بتكلا ف طوسبم روكذم كلذ لكو «ةنحلا موحد يف اوفلتحا

 ءهب هبشملا نم هبشلا هحو باب يف ىوقأ انهه هبشملاو ءروهظلاو زيمتملا لامك يف هيبشت :خلإ نورت امك
 نوللاو ةهجلاو ناكملاو نامزلا نع هزنتلا عم نيعلاب نوكت امنإ ةيؤرلا مث «هبشملا لاح نايبو ماهفإلل هيبشتلاف

 ةيرصبلا ةيؤرلا طارتشاو «ماقسلاو صئاقنلا نم ثودحلا تامسو ,ماسجألا تافص نم اهريغو ءوضلاو

 عانتما نم ةفسالفلا همعز امو «يلقع يقيقح ال يداع وه امنإ قحاوللا هذه ءارتعاو ضراوعلا هذه فانتكاب

 فراوطو «مهتاهومم فراخخز نم وهف «درحملا ىلإ رصبلا زكرم نم عاعشلا جور وأ «يداملا يف درجملا لوصح
 قارشإلا بحاص بهذم ريتخا ول ةلاحتسا يأو «نايبلا نم حيحص هسمي مل لب «ناهرب هيلع سيل مهتاليوست
 يطعملا نإف «لقعلل ىطعأ امك درحملا كاردإ ةوق نيعلا يطعي نأ دعبي الو ؟رصبملا روضح درجمم. راصبألاب

 5 مهليذب نولسرتسملاو ةفسالفلل نودلقملاف ءريدق ءيش لك ىلع وهو ءيش لك توكلم هديب ضايفلا



 ةعافشلا نايب هال مالسإلاو نامبإلا باتك

 تر ل يوتا وسوف دام را اورظناف .هتيؤر يف نوماضت ال
 رصعلاو رهظلا ةالص رجفلا ةالص

 .يشعلاو ةودغلا ئعي :دامتحح لاق

 رصعلاو رهظلا رحفلا

 .اًريثك اولضأو قيرطلا اذه يف اولض دق نمحرلا بيبح ةنس ةضفر ناطيشلا ةعيش «مهتعيشو ةلزتعملاك -

 ىلإ مكضعب مضي نأ نوحاتحت ال يأ اهمضب وأ نيئاتلا ىدحإ فذحب ميملا ديدشتو ءاتلا حتفب :نوماضت ال

 :ةياور فو ؛هيلع ىلحتي ثيحب هيلإ رظني هلحم يف لكل ىلاعت هتيؤر نوكتف «لالهلا ةيؤر يف ةداعلا وه امك «ضعب

 ةمحازملا لحأل هتيؤر يف اًضعب مكضعب رضي ال يأ راما يارا كو ورمل يدر صلاح بج

 .هتيؤر ف نوكشت ال نيععملاو ,هتدهاشم يف

 3 ا د 3



 ملعلا بلط ةيضرف تايب هم ملعلا باتك

 ملعلا باتك

 لئاو نب قيتش

 مي لك يطاحا ادولا

 لاق :لاق ةريره يلأ نع ةملس يأ نع ىيم نع حصان نع ةفينح يأ -1
 نمحرلا دبع نب نب هللا دبع نب

 اخ ل را نطل يتلا :325 هللا لوسر
 ةيافك وأ نيع ضرف

 نع يناربطلا هاور ثيدحلاو .دوعسم نبا يأ :هللا دبع نع .هتيضرفو نيدلا ملعلا لئاضف باتك اذه :ملعلا باتك

 بيطخلاو «سابع نباو يلع نب نيسح نع "طسوألا مجعملا" يف يناريطلاو ءسنأ نع يدع نباو يقهيبلاو «دوعسم نبا
 :مقر| بهذلاو ؤلؤللاو رهوجلا ريزانخلا دلقمك هلهأ ريغ دنع ملعلا عضاوو :ةدايزب سنأ نع هجام نباو «يلع نع

 يورو :يمليدلا لاق .رحبلا يق ناتيحلا يح ءيش لك هل رفغتسي ملعلا بلاط نإو :دازو «هنع ربلا دبع نباو 5

 ةشئاعو «ةريره يبأو بويأ يبأو ةويح نب ةيواعمو بدنج نب ةرمسو «ناملسو ةفيذحو بعك نب يبأ ثيدح نم اًضيأ
 .ئناه مأو ةمادق تنب ةشئاعو قيدصلا تنب

 ؛لاقم هقيرط لك يف هجوأ نم يور :يشكرزلا لاقو .ةرتاوتملا ثيداحألا يف اهيحرخم تنيب دقو :يطويسلا لاقو

 هدانسإو ءروهشم ثيدحلا اذه نتم :هلوق يف يقهيبلل اًعبت فيعض هنإ :يوونلا لوق هب عفدناف ءنسح ثيدحلاف

 ةبتر غلبت قرط نم يور ثيدحلا اذه :يّرملا نيدلا لامج ظفاحلا هذيملت لاق دقو ءاحيحص هانعم ناك نإو «فيعض

 هتعسصب ثمكحو رح قف اهتعلج اميرط نيسعت هل كيآرا نإق لاق امك وهو. "رعصلا عماش" حزاش لاق: وسلا

 .هريغل حيحصلا وهو «ياثلا مسقلا نم نكل
 نم هب قلعتي ام وه ضرفلا اذه نم يرورضلا ردقلاف ءصخشلاب قلعتملا ملعلا بلط يأ :خلإ ملعلا بلط
 هيلع بجو عيبلا رشاب اذإف «هب اهقلعت تقو الإ هب قلعتي ال ام تالماعملا ملع نم ضرفي الف هتالماعمو هتادابع

 امهينابمو مالسإلاو ناميإلا ملع امأو ءاذكهو «تابراضملا ملع هيلع بجو براض اذإو «تاعيابملاب قلعتي ام ملع

 فلكم لك ىلع ضرف وهف «كلذ ريغو ةينلاو ءوضولاو ةبانحلا لسغك ءاهضئارفو اهطئارشو ةعبرألا ناكرألا نم
 ءراصعألاو راصمألا ف ةيرورضلا هقفلا لئاسم عيمج ملع امأو ءادبع وأ اًرح «ىثنأ وأ ناك اًركذ «لقاع غلاب

 ردقب نآرقلا ظفح نأ امك ةيرقلاو ةدلبلا ةنكس نم ضعب ملعب طقسي ةيافك ضرف وهف داقتعالاو مالكلا لئاسمو

 يفو ءاقلكم ناك اذإ :ملسم لك ىلع .نيع ةنسو «ةيافك ضرف هعيمج ظفحو ؛نيع ضرف ةالصلل هنم دبال ام
 نسحب لوقلا بجوي اهددعتو «ةريثك قرط نم درو هنأ ملعا :يراقلا لاق :خلإ ملعلا بلط .ةملسم همكح

 -  «ةفيعض اهلك هجوأ نم يور دقو «فيعض هدانسإو روهشم هنتم نأ نم يقهيبلا لاق ام يفاني الف ,ثيدحلا



 ملعلا باتك ههه ملعلا باتك

 («نيعستو تب ةئس يأ عم تججحو ينام ةئيس تدلو : ةفينح وأ لاق +
 مالسإلا ةجح ققحلا وه ام ىلع

 ءيش بابلا اذه يف اندنع تبثي ال هنإ :لاقف "ةيهانتملا للعلا" يف هنع يزوجلا نبا هاكح اميف دمحأ مامإلا لئسو -

 ححص دقو :يقارعلا لاقو .اذه نسحي هنأ ياني ال هنإف ؛حصي مل هنإ :هيوهار نب قاحسإ لوق اذكو ءحصي ال يأ

 لاقو :لاق مث ءانفلسأ ام ىلع مالكلا درس مث ,نسحلا ةبتر هب غلبت هقرط نإ :يّرملا لاقو ؛هقرط ضعب ةمئألا ضعب

 نم حصأ ةضيرف ملعلا بلط يف سيل :لوقي يبأ تعمس :دواد يبأ نبا لاقو ؛ةلولعم اهلك هوجوب يور :ربلا دبع نبا
 حّحص مهضعب نأ قبس دقو :تلق :لاق مث ءاقباس رم ام ىلع مالكلا درس مث ءاذه هركذ يذلا هدنس نم ينعي اذه

 يقهيبلاو ,"هلماك" يف يدع نبا هجرخأ ظفللا اذه نأ ملعاو .هتاذل حيحصلا نم لوألا مسقلا نم وهف «هقرط ضعب

 يف يناربطلاو «ءيلع نب نيسحلا نع "هخيرات" يف بيطخلاو ؛"هريغص" يف يناربطلاو ءاعوفرم سنأ نع "هبعش" يف
 نع "هخيرات" و ,دوعسم نبا نع "هطسوأ" يف يناربطلاو ءرمع نبا نع "هدئاوف" يف مامتو «سابع نبا نع "هطسوأ"
 «ةدايز عم سنأ نع هحام نباو ءاعوفرم مهلك ديعس يبأ نع "هبعش" يف يقهيبلاو «"هطسوأ" يف يناربطلاو ءىضترملا
 .نسحلا ىلإ هيقري ال فيك قرطلا ددعتف «ةباحصلا نم ةعبس ءالؤهف ءىرخأ ةدايز عم هنع ربلا دبع نباو

 ةضيرف هنأ دارأ وأ .ةصاخ هل أرطي ام ملع وأ ؛هلهح لقاعلا غلابلا عسي ال يذلا وه ملعلا اذهب دارملا نأ ملعا مث

 :لاقف ؛ثيدحلا اذه ريسفت نع لئس هنأ كرابملا نبا نع يور مث «ةيافكلا هيف نم هب موقي ىح ملسم لك ىلع

 لقنو .ملعي ىح هنع هلأسيف «هنيد رمأ نم ءيش يف لحرلا عقي نأ ةضيرف ملعلا بلط امنإ نونظت يذلا وه سيل
 ةالصلا نم هللا دنع لضفأ ملعلا بلط :درو ام ملعلا لضف يف مث .هريسفتو ثيدحلا اذه نايب يف لاوقألا

 :درو امو «هعفر سابع نبا نع "هدنسم" يف يمليدلا هجرخأ لجو زع هللا ليبس يف داهجلاو .جحلاو ,مايصلاو

 نبا جرخأو «هنع هجرحأ رهشأ ةثالث مايص نم ريخ اًموي ملعلا بلطو «ةليل مايق نم ريخ ةعاس ملعلا بلط

 هلو «خلإ ملعلا بلط نإف ؛نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا :هعفر سنأ نع ملعلا يف ربلا دبع نباو يقهيبلاو يدع
 اورسيو اوملع :هعفر سابع نبا نع "درفملا بدألا" ف يراخبلاو دمحأ ىورو .ظافلأ

 ءءزج نب ثراحلا نب هللا دبع يقل هنأ :هقفلا بتك ضعبو «بقانملا بتك يف ركذو :يردركلا لاق :خإ! تدلو

 ميقتسي ال اذه ىلعو «هتوم موي نام ىلإ سمح نذإ هنسف «نينامثو نامت وأ عبس وأ تس وأ سمخ ةنس رصم, تام وهو

 تعمس :لوقي هعمسو «هيبأ عم جح نيح هيقل مامإلا نأ فسوي يبأ نع ةعامس نبا نع هدانسإب ءابطخلا بطخأ مالك

 ةاقالمللا ققحتي الف نيعستو تس ةنس ناك هيبأ عم مامإلا جح نأل ؛ثيدحلا "هقفت نم" :لوقي ٌدك هللا لوسر

 ؛ةياورلا نكميف «نيعستو عست ةنس تام هنأ يونزغلا نيسح نب يلع نب نيسح مالسإلا ناهرب ركذو
 .هقتاع ىلع يبأ لمح :لاق هنأ هنع ءالعلا يأ نب لالب نع هدانسإب يدادغبلا روصنم وبأ هركذ ام برقألاو

 هل هللا لوسر تعمس :لاقف ءىببا ثدحت نأ ديرأ :لاق ؟ديرت ام :هل لاقف «ثراحلا نب هللا دبع ىلإ بهذو
 .ثيدحلا هللا نيد يف هقفت نم ,.ملسم لك ىلع ضرف فوهلملا ةثاغإ :لوقي



 ملعلا باتك 5 ملعلا باتك

 :يبأل تلقف « ؛ةميظع ةقلح تيأرو مارحلا دجسملا تلحد املف ةنس ةرشع تس نبا انأو

 ,هللك ينلا بحاص يديبّرلا ءَج نب ثراحلا نب هللا دبع ةقلح :لاقف ؟هذه نم ةقلح
 هداخصأ نم هيمااع :ةياور قو

 هللا هافك هللا نيد ف هقفت نم :لوقي دك هللا لوسر تعمس : :لوقي ةتعيسف تدقق
 لو يبنلا نع اثدحم

 .بستحي ال ثيح نم هقزرو همهم ىلاعت
 نيدلاو ايندلا يف هدصاقم

 :05 هللا لوسر لاق :تلاق ئناه مأ نع حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ -"
 بلاط يبأ تنب ةتخاف تايزلا نامسلا ناوكذ كلملا دبع نب

 .نآرقلاو ملعلا كراعش نكيل !ةشئاع اي

 ىلاعت هللا نوركذي موقب ّرم ٌدل5 يبلا نع رمقألا نب يلع نع ةفينح وبأ -*ه

 سانلا نم و حالو ء.مهعم يسفن ربصأ نأ ترمأ نيذلا نم متنأ :لاقف

 هللا فهركقو ع مدعو ءاهتحنجأب ةكئالملا مهتفح الإ هللا نورك ذيف
 ةيهلإلا ةمحرلا مهتطغ يأ هنودبعيو هنوعدي

 .ةدنع نميف

 لعج نم" :درو امل «هايندو هنيد رمأ يف خا هللا هافك :ملعجاب هيف جردتو و ةيناعم هه لمكا حا ةقفن نم

 1 ْلَعَجَي هللا قّثَي ْنَمَو# :ىلاعت هلوق ىلإ ءاغإ "هقرزو" :هلوقو «'نيرادلا مه هللا هافك نيدلا منه ًادحاو امه مومملا

 نب دايز نع "هخيرات" يف بيطخلا جرحأ :خلإ ثيح نم .(7-7 :قالطلا) #ُبِسَتْحَي ال ْثْيَح ْنِم ُهقُرْرَيَو ًاجَرخَم
 حرش ةخسن يف ةياورلا هذه سيل :خلإ ةشئاع اي .هقزرب هل هللا لفكت ملعلا بلط نم :اًعوفرم ينادبعلا ثراحلا

 هنكل «ةباحصلا نم سيل رمقألا نب يلع نأل ؛لسرم ثيدحلا :خ! ىلع نع .اهيف اندجو ام ىلع يراقلا اهيلع
 وأ «ديمحتلا وأ «حيبستلا وأ «ةوالتلا نم :هللا نوركذي .ةقث يوارلا ناك اذإ روهمجلاو ةفينح يبأ دنع ةجح

 .كلذ ريغو «ليلهتلا
 ١1(. :فهكلا) هُكِداَدَعْلاب ْحُم ا د ل سس هةر :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي اهبعتأ يأ :يسفن ربصأ

 محب مهيرق لامك ىلإ ةراشإ :اهتحنجأب .ةمحرلا ةكئالم مه تطاحأ يأ ءافلا ديدشتب :ةكئالملا مهتفح

 هأور ثيدحلاو ,مهداسفب مهيف نعط نمل اًنيكبتو مهي ةأاهابم ؛نيبرقملا ةكئالملا نم :هدنع نميف .مه مهلصاوتو

 هللا نوركذي موق نم ام :ظفلب ديعس يبأو ةريره يبأ نع [؟١109 :مقر] هحام نباو [77378 :مقر] يذمرتلا

 .هدنع نميف هللا مهركذو «ةنيكسلا ميلع تلزنو «ةمحرلا مهتيشغو «ةكئالملا مه تفح الإ ىلاعت
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 يف ىمكح لعجأ 4 نإ :لوقيف (ةمايقلا موي ءاملعلا هللا عمجي ع هللا لوسر
 يأ يمخ ل 2 ةماركلا لزنم يق

 ا ل ا مل هع ؛ةنحللا ىلإ اوبهذا ءريخلا مكديرأ انأو الإ مكبولق
 ةيلاعلا اهقاجردو 22 ةرحآلاو ايندلا يف

 5 5 ع 2 “ع م ا وا و

 مث «ةمايقلا موي دابعلا هللا ثعبي :هعفر ىسوم يبأ نع يناهبصألاو مصاع يبأ نب ركب وبأ هحرخأ :خلإ لعجأ مل نإ
 ا حا حل لا ا ينإ !ءاملعلا رشعم اي :لوقيف «ءاملعلا زيعب

 يبأ نع ركاسع نباو «مكحلا نب ؛ ةبلعث نع تاقث هلاجر دنسب يناربطلا هوحنب هجرحأو ,مكل ترفغ دقف اوقلطنا

 نمو هيت مط مه نابع نم انيمَطْماَنِذّلا باكل انتر من :لاعا هنوف روتفا يربو: «اعوطقعب ناطيطلا

 دارملا نأ اس ان :رطاف) باهت دي ِنَدَع 0 ريبكْلا ُلضفْلا وه َكلَذ هللا ٍنْذِإِب ِتاَرْيَحْلاِ قباَس ُمِهْنِمَو دِصَتقُم

 ءءاربلا نع يبايرفلاو ءاعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع هنّسحو يذمرتلاو ؛يقهيبلاو دمحأ هاور امك (ةنحلا يف مهلك

 ايندلا يبأ نبا هجرأ ,ةاجنلا يف ثالثلا بتارملا ليصفتو ءءاطعو يأ نعو اًعوفرم ديز نب ةماسأ نع يقهيبلاو

 روصنم نب ديعسو ءاعوفرم ءادردلا يبأ نع يقهيبلاو متاح يبأ نباو دمحأو افوقوم سابع نبا نع يتقهيبلاو

 .افوقوم رمع نع يقهيبلاو

 يف يدع نبا هجرحخأ ام :لوألا :ثيداحأ هيف :لوقأو «يراقلا هركذ ام هجيرختل بساني ال :خ>إ مكبولق يف

 الإ مكيف يملع عضأ م نإ ءاملعلا رشعم اي :لوقيف «ةمايقلا موي ءاملعلا هللا ثعبي :هعفر ىسوم يبأ نع "هلماك"

 هتيتآ ادبع اورقحت ال :ىلاعت هللا لوقيو ,مكل ترفغ دقف اوقلطنا مكبذعأل مكيف يملع عضأ ملو مكب يملعل

 نب ةقدصو ؛يدع نبا هب هلعأ ديزي نب ةحلط نيدنسلا قو «يناربطلا هجرخأو .هتملع نيح هرقحأ مل ينإف ؛اًملع

 زع هللا عمج ةمايقلا موي ناك اذإ :هعفر ةمامأ يبأ وأ ةلئاو نع يدع نبا هجرحأ ام :ىناثلاو .فيعض وهو هللا دبع

 .فعض هيفو «ةنجلا اولحدا مكبذعأ نأ ديرأ انأو ,مكبولق يمكح عدوتسأ مل نإ :لاقف «ءاملعلا لجو

 ءاملعلل لجو زع هللا لوقي :هعفر مكحلا نب , ةبلعت نع نوقثوم هلاحرو هب سأب ال دنسب يىناربطلا هجرحأ ام :ثلاثلاو

 ام ىلع مكل رفغأ نأ ديرأ انأو الإ مكيف يملعو يمكح لعجأ مل نإ :هدابع لصفل هيسرك ىلع دعق اذإ ةمايقلا موي

 موي ءاملعلا عماج هللا نإ 6 ا ا ا ءارلاو .يلابأ الو مكيف ناك

 "هخيرات" يف راجنلا نبا هج رخأو كلا نأ نقار انأو يملع مكعدوأ مل ين :مهط لوقيف .دحاو ديعص يف ةمايقلا

 نإ !ءاملعلا رشعم اي :ةمايقلا موي هللا لوقي :هعفر رباج نع "هبيغرت" يف يسبطلا هحرحخأ ام :سمانخلاو .رحآ دنسب

 رمع نبا نع هدنسب "هيلامأ" يف ظافحلا ضعب دروأ دقو مكل ترفغ دق ينإف اوموق مكب ٍتفرعمل الإ مكيف عضأ مل
 .اًضيأ هوحنب يناعنصلا رمع يبأ نع ركاسع نبا جرخأو .هوحنب اعوفرم

 ملعلا" :درو دقو «برلا ىوقتل بجوملا بلقلا يف لحادلا ملعلاب رابتعالا نأ ىلإ ءاكإ هيف :خ! مكبولق يف
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 .مكنم ناك ام ىلع مكل ترفغ دقف
 نم 5 هللا لوسر م00 نع هينا نع مساعلا نع ةنيحاولا ل / للص اب َء مكنم ردص ام

 .رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ مل ام :لاق وأ ءادمعتم ىلع بذك

 ل نم لك هللا لوسر لاق :لاق هذ ديعس يبأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ -8

 ا يبأ نع ةفينح وبأ هاورو .رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك
 ' نكا“ ديع اور

 .ديعس يبأ نع نمحرلا دبع

 لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع نع ةفينح يبأ نع دامح -8

 ةبيش يبأ نبا هاور "عفانلا ملعلا كلذف بلقلا يف ملعو «مدأ نبا ىلع هللا ةجح كلذف ناسللا ىلع ملع :ناملع -

 يف يمليدلا ىورو ءاًعوفرم رباج نع هنع بيطخلاو ءالسرم نسحلا نع ميكحلاو [67/0 845١, :مقر]
 .حرشلا يف اذك "دعب الإ هللا نم ددزي مل اًدهز ايندلا يف ددزي ملو اًملع دادزا نم" :يلع نع "سودرفلا دنسم'

 نوكي نأ داك روهشم ثيدح اذه :خلإ بذك نم .لمع يف ليوطت نأ لمع يف ريصقت نم :مكنم ناك ام

 وبأو «875017 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو [”:مقر ملسمو 2١١59١ :مقر يراحبلا| ناخيشلا هاور دقف ءارتاوتم
 بيطخلاو يطقرادلاو يناربطلاو [؟58١ :مقر ]١59/١. مكاحلاو |[. :مقر هجام نباو 256١ :مقر دواد

 رانلا نم هدعقم أوبتيلف اذمعتم ىلع بذك نم :ظفلب ةرشبملا ةرشعلا مهيف ةباحصلا نع ةددعتم تاياورب مهريغو

 ."حرشلا" يف اذك لإ لقأ مل ام لاق نم :تاياورلا ضعب فو
 جوزت ام دعب ه2 يلع هابرو هوبأ تام نيح اًريغص ناكو «هيبأ نم عمسي مل ركب يبأ نب دمحم نأل ؛عطقنم اذه

 رابتعاب اذه شم ةفينح يبأ دنع ةربتعم ةجح ثيدحلا نوكي ةقث ناك اذإ يوارلا نكل ءسيمع تنب ءامسأ همأ

 ءدوعسم نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع مامإلا ةياور هنأ باوصلاو «دانسإلا ءامسأ رهاوظ

 نع هجام نباو «عاطقنا الف قيرطلا اذه نم دواد وبأ هحرخأو "دوقعلا" ةخسن هيلعو «"ديناسملا" خسن يف امك

 ثيدحلا .اًرتاوتم نوكي نأ داك يذلا ثيدحلل نادنس مامإللف :خلإ ةفينح وبأ هاورو .نمحرلا دبع نع كامس

 ناخيشلاو دمحأ ىور دقف ةربتعملا ثيداحألا نم دع دقو «ةربتعملا ةباحصلا نم نوعبسو ةرشبملا ةرشعلا هاور

 يذمرتلاو ريبزلا نع هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو يراخبلاو دمحأو سنأ نع هحام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو
 .ءاهف ةدحومف واولا نوكسو ءارلا مضب :ةبور يبأ 5 ةباحصلا نم ةفئاط نع نيرخآ ةعامجو يلع نع

 مسا ماادتس



 ملعلا باتك و ملعلا باتك

 :ةيطع لاق .رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم ىلع بذك نم دلك هللا لوسر

 وعر لش دكر 1 يمس | ناو ةيعس نأ ناعيمدكا لجأ دهغأو
 0 ”فلحأ

 كلذك ميظع باوث ثيدحلا ةعاشإ يف امكف «هربكو مرجلا مظع لامك ىلع ءانب ديعولا ديدشت :خإ بذك نم

 نيدلا ذحأم ثيداحألا نإف «ةياف ىلإ ال ىدامتي ريبك لالضإ يف يعس هنأل ؛ميحخف ريبك مرج هعضوو هئارتفا يف

 دقو «نيبملا عرشلا لوصأل لاصيتساو لالخإو «نيدلا يف ةميظع ةملث وهف ءاهينابمو اهيدابمو اهيشانمو هماكحأو

 اوزيمو «بابلا اذه ف بتكلا اوفنص -مهيعاسم هللا ركش- نيققحما نيثدحملا نكل ,نوعاضولا نوباذكلا دجو

 ءناسحلا نم حاحصلا اوطقتلاو ءاوزرفأو «ةريثك اًعاونأ اهوعّونو «ءثيداحألا اوحقن ىح «بابللا نع رشقلا

 .تاعوضولا نع ةليضف ةاونعلا يكتاتلاو فاعضلا نم قاسلاو
 ؛«يلع نع يعبر نع روصنم نع ملسم هاور :خلإ ةيطع لاق .نيبذاكلا دحأ وهف :ةياور يفو :خلإ هدعقم أوبتيلف

 نع ةعيبر نب يلع نعو «ةريره يبأ نع نيصح يبأ نع ةناوع يبأ نعو ءسنأ نع بيهص نب زيزعلا دبع نعو

 نبا نعو «يلع نع يعبر نعو «دوعسم نبا نع رز نع مصاع نع يذمرتلا هاورو «[4 07 7” 2١ :مقرإ ةريغملا

 ديز نب ديعسو ريبزلاو «نامثعو رمعو ركب يبأ نع بابلا فو :لاق ١5٠0[ 45509 :مقر]سنأ نع باهش .

 ةديربو ةيواعمو ءرماع نب ةبقعو ةسبع نب ورمعو ديعس يبأو «سابع نباو رباجو سنأو ءورمع نب هللا دبعو
 بلاط يبأ نب يلع ثيدح :يذمرتلا لاق .يفقثلا سوأو عقنملاو رمع نب هللا دبعو «ةمامأ يبأو ىسوم يبأو

 .حيحص نسح ثيدح

 يف شارح نب يعبر بذكي مل :عيكو لاقو .ةفوكلا لهأ تبنأ رمتعملا نب روصنم :يدهم نب نمحرلا دبع لاق
 ركذ «رتاوتم هنإ :ليقو «ةحصلا نم ةياف يف ميظع ثيدح وهف ثيدحلا نتم امأو :يوونلا لاق .ةبذك مالسإلا

 ءانالا نكسو تح هباكضلا نم امنا عبرا نمو ك8 هللا لؤسر.نغااور هنأ "هلك" قف واوبلا ركب وبأ

 مساقلا وبأ ركذو .اًعوفرم اًيباحص نيتس نم رثكأ نع يور هنأ "يعفاشلا ةلاسرل هحرش" يف يئريصلا ركب وبأ
 نع يور هنأ ظافحلا ضعب ركذو ,مهريغو :لاق مث ,نينامثو ةعبس مهي غلبف هاور نم ددع ةدنم نب نمحرلا دبع

 الإ ةرشعلا هتياور ىلع عمتجا ثيدح فرعي الو :لاق .ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا مهيفو ءايباحص نيتسو نينثا

 .اذه الإ ايباحص نيتس نم رثكأ نع ىوري ثيدح الو ءاذه

 ف هجارخإ ىلع ملسمو يراخبلا قفتاو «دايدزا ف لزي مل مث ةباحصلا نم ناتئام هاور :مهضعب لاقو

 بحاص يديمحلا هللا دبع يبأ داريإ امأو ,مهريغو ةريره يبأو سنأو ريبزلاو يلع ثيدح نم "امهيحيحص"
 حيحص حرش] ملعأ هللاو هيلع اقفتا دقف ؛باوصب سيلف ملسم دارفأ يف سنأ ثيدح "نيحيحصلا نيب عمجلا"

 هرتاوتب لوقلا قلطأ دقو «ةوقلا ةيافو ةحصلا ةياغ يف ثيدح وهو :"يراسلا داشرإ" يف لاقو 8/١[. ملسم

 2 قيرط لك يف ةدوجوم تسيلو «ةرثكلا يف امهنيب امو هيفرط ءاوتسا هطرش رتاوتملا نأب ضروعو «ةعامج
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 هت لك ازال لدى عارم وعن رمق ةناورورتزت قالا ضنا اضل ار قير
 فيرشلا ديسلا ىلإ ةبوسنملا "ثيدحلا لوصأ يف ةلاسرلا" يفو .["084 ]0/١”« ملعلا ةدافإ يف فاك اذهو

 مه :ليق «ريفغلا محلا هيو ةباحصلا نم هلقن رانلا نم هدعقم أ ويضيلف اذمعتم ىلع بذك نم ثيدح معن : ناحج رجلا

 .[55 -ه؟ :ص]دايدزا يف يلاوتلا ىلع ددعلا لزي ملو «ةرشبملا ةرشعلا مهيفو «نوتسو نانثا :ليقو «نوعبرأ

 الإ هدوحو زعي مدقتملا ريسفتلا ىلع رتاوتملا لاثم نأ حالصلا نبا ركذ :ةدئاف :"ةبحنلا حرش" يف رجح نبا لاقو

 كلذ نأل ؛مدعلا نم هريغ هاعدا ام اذكو «عونمم ةزعلا نم هاعدا امو "يلع بذك نم" ثيدح يف كلذ يعدي نأ

 ىلع اوؤطاوتي نأ ةداعلا داعبإل ةيضتقملا مقافصو «لاحرلا لاوحأو «قرطلا ةرثك ىلع عالطالا ةلق نم أشن

 .[45 :صآ] اقافتا مهنم لصحي وأ ,بذكلا
 نمو «يئاسنلاو يذمرتلاو ناحيشلاو دمحأ هجرحأ «سنأ ثيدح نم درو ثيدحلا نم ظفللا اذه نأ ملعا مث

 يلع ثيدح نمو ؛ملسم هحرخأ ةريره يبأ ثيدح نمو «دواد يبأ ريغ ةعبرألاو يراخبلا هجرحأ ريبزلا ثيدح
 هج رخأ دوعسم نبا ثيدح نمو «هحام نباو دمحأ هج رخخأ ديعس يبأو رباج ثيدح نمو «يذمرتلا هج رخخأ

 عوكألا نب ةملس ثيدح نمو «مكاحلاو دمحأ امهجرخأ مقرأ نب ديزو ةطفرع نب دلاخ ثيدح نمو ءملسمو يذمرتلا
 «"'هدنسم' يف دمحأ اهجرخأ ةيواعمو رماع نب ةبقعو
 سابع نباو هللا ديبع نب ةحلطو ميشأ نب قراطو ءبيهصو يعازخلا دلاخ نب ناملسو ديزي نب بئاسلا ثيدح نمو

 نب ورمعو «نيصح نب نارمعو رساي نب رامعو ةريمع نب سرعلاو «ناوزغ نب ةبتعو ورمع نب هللا دبعو رمع نباو

 ىسوم يبأو «حارجلا نب ةديبع يبأو ةرم نب ىلعيو ةريغملاو «ئهجلا ةرم نب ورمعو ةسبع نب ورمعو ثيرح
 نب طيبنو ذاعمو بزاع نب ءاربلا ثيدح نمو ."ريبكلا همجعم" يف يناربطلا هلك مهثيداحأ جرخأ يرعشألا

 مأو عفار يبأو ريبزلا نباو ةثمر يبأ ثيدح نمو ."طسوألا همجعم'" يف اهلك مهثيداحأ جرخأ نوميم يبأو طيرش
 ,"دارفألا" يف يطقرادلا مهئيداحأ جرخأ نمأ

 نب ديزيو جيدح نب عفار ثيدح نمو «"هخيرات" يف بيطخلا امهجرحأ ةمامأ يبأو يسرافلا ناملس ثيدح نمو

 يبأ نب دعسو باطنلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأ ثيدح نمو ؛"هخيرات" ف ركاسع نبا هجرحأ ةشئاعو دسأ

 نافع نب نامثع ثيدح نمو ؛"هقرط" يف دعاص نبا مهثيداحأ جرخأ ناميلا نب ةفيذحو ديسأ نب ةفيذحو صاقو

 ثيدح نمو «"هدنسم" يف رازبلا هجرحأ ديز نب ديعس ثيدح نمو ,"هئزج" يف تارفلا نب دوعس وبأ هجرخأ
 نب عدنح ثيدح نمو ؛"هلماك" يف يدع نبا اهجرخأ ةباطق يبأو ةنيفسو بيصحلا نب ةديربو ديز نب ةماسأ
 نب هللا دبع ثيدح نمو «"ةباحصلا ةفرعم" يف ميعن وبأ اهجرخأ بغز نب هللا دبعو ساحدملا نب دعسو ورمع
 ناوزغ ثيدح نمو «"هلحدم" يف مكاحلا هج رخأ بيبخ نب نافع ثيدح نمو «عناق نبا هج رخأ وأ يبأ

 ٍٍ ."هئافعض" يف يليقعلا امهحرخأ ةشبك يبأو
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 نم د هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ميهاربإ نع ديعس نع ةفينح وبأ ٠-
 يميتلا يروثلا قورسم نب 8

 .رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم يلع بذك

 نوتسو ةعبرأ ءالؤهف ؛"هتاعوضوم ةمدقم" يف يزوملا نبا هجرخأ يقفاغلا ىسوم يبأو رذ يبأ ثيدح نمو -
 «بحلا نبا بحلا ةماسأو رسلا بحاص ةفيذحو «ةلدابعلاو ةرشعلا ةيقبو ةعبرألا ءافلخلا :مهنم ؛هوور اًيباحص

 هللا دبعو ملاعلا ذاعمو مداخلا سنأو «ةكئالملا ميلك نارمعو نامبإلا ءولمملا رامعو ؛ةجه سانلا قدصأ رذ وبأو

 أو «ةريغملا نع [4 :مقر ملسمو 2175١ .:مقر يراخبلا] ناحخيشلا جرخأو ءاضيأ رخأ قرط هلو ؛مهريغو مزاللا

 بذكك سيل يلع اًبذك نإ :هعفر امهالك ديز نب ديعس نع [457 :مقر 2551/1] "هدنسم" يف يلصوملا ىلعي

 رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم ىلع بذك نمف ءدحأ ىلع

 لاق .رانلا نم هلزنم ذختيلف :ليقو «لزنيلف هانعم :ءاملعلا لاق :يوونلا لاقف نتملا يف امأو تانسإلا قف مالك اذه

 "رانلا جليلف" اذكو «كلذ هللا هأوب يأ رمألا ظفلب ءاعد هنإ :ليق مث ءافاطعأ يهو «لبإلا ةءابم هلصأو :يباطخلا

 0 :ىرخألا ةياورلا هيلع لديو «هيلع هسفن نطويلف كلذ بجوتسا دّقف :هانعم رهألا ظفلب نبع وعن لق

 هنع ميركلا هللا وفعي دقو هب ىزاجي دقو هؤازج اذه نأ :ثيدحلا نيعم مث .رانلا يف تيب هل ئب :ةياور يف ءاجو

 لاقي اهلك «رفكلا ريغ ريغ رئابكلا باحصأل رانلاب ديعولا نم ءاج ام لك ليبس اذكهو «رانلا لوعدب هيلع عطقي الو

 .هنع ىفعي دقو ىزاجي دقو هؤازج اذه :اهيف

 رانلا يف دلخي الو «هتمحرو ىلاعت هللا لضفب اهنم هجورخ نم دبال لب اهيف دلخي الف رانلا لخدأو يزوج نإ مث

 - ئيوجللا دمحم وبأ خيشلا لاقو :اًضيأ لاقو .ةنسلا لهأ دنع اهيلع قفتم ةدعاق يهو ءديحوتلا ىلع تام دحأ

 هدلاو نع نيمرحلا مامإ ىكح دبي هيلع بذكلا دمعتب رفكي :انباحصأ ةمئأ نم يلاعملا بأ -نيمرحلا مامإ دلاو

 فعضو هند نيزأ وعرق (ينع فلا لوسر ىلع بذك نم :اًريثك هسورد يف لوقي ناك هنأو «بهذملا اذه

 نع هانمدق ام باوصلاو ةميظع ةوفه هنأو باحصألا نم دحأل هري مل هنإ :لاقو «لوقلا اذه نيمرحلا مامإ

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا

 ؛هوفعضف هدعب نم هعبتو «هدلاو تاوفه نم هنإ :لاقو «نيمرحلا مامإ هدلو هيلع هّدرو :"يراسلا داشرإ" يف لاقو

 هيلع كلذك بذاك لك ناكل رانلا قلطمي ناك ول ذإ ؛كلذ بحجوت ديعولا ةيصوصحخ نأب رينملا نبا هل رصتناو

 نأبو «دولخلا وه كلذو ءانكسمو ةءابم اهذختيلف يأ "وبتيلف" :لاق اذهلو :لاق «دولخلاب ديعولا امئإف ؛هريغ ىلعو

 مارحلا لالحتساو «هلالحتسا ىلع لمحلا وأ «مارحلا كلذ لالحتسا نع كفني ال ًالثم مارح ليلحت يف هيلع بذاكلا

 ملسن الف ملس ولو «ةملسم ريغ دولخلا ىلع ةئوبتلا ةلالد نأب :لوألا نع بيجأو .رفك رفكلا ىلع لمحلا اذكو ءرفك

 مزالم هيلع بذكلا نأ ملسن ال انأب :يناثلا نع بيحأو «مارحلا لتقل "ًدمعتم" ليلدب رفكلل ضتقم دولخلاب ديعولا نأ

 - نأو ؛مارح هيلع بذكلا نأب هعطق عم ًالثم مارح ليلحت يف هيلع بذكي دقح «هقلعتم لالحتسال الو «هلالحتسال
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 اذمعتم ىلع بذك نم :لاق دلو يبلا نأ سنأ نع يرهزلا نع ةفينح وبأ ١-

 .[07 ]١/ اهتمرح مهداقتعا عم رئابكلا مهباكترا ىلع نينمؤملا نم ةاصعلا يف مدقت امك لحتسمي سيل مارحلا كلذ-<
 رمأ هرهاظ :يباطخلا لاق :خلإ هدعقم أوبتيلف .هلحم ئيهيلف لعف وأ لوق ةبسنب ىرتفا :يلع بذك نم

 :ليق ول ذإ ؛ظيلغتو مكحت ءوبتلاب رمألا :يبيطلا لاقو .رانلا نم هدعقم ئوبي ىلاعت هللا نأ ديري «ربخ هانعمو
 دصق هنأ امك يأ «هئازجو بنذلا يف دصقلا ئيعم ىلإ ةراشإ هيف اًضيأو ءكلذك نكي مل رانلا يف هدعقم ناك

 رمألا نوكي نأ زوجي :ئنامركلا لاقو 857/١[. يبيطلا حرش] ءوبتلا هئازج ف دصقيلف دمعتلا بذكلا يف

 ءاعد نوكي وأ ,ديدت رمأ نوكي نأ ىلوألاو :تلق «ءوبتلاب هسفن رمأيلف بذك نم :ىعملاو «هتقيقح ىلع

 0 .[١١/؟] هللا هأوب نيعم ىلع
 ءليبس هكرت ىلإ هلو هسفنل ءوبي ال هنأ كش الف «بذاكلا ىلإ ناك نإ ءوبتلا :ليق ام :اهنم :ةبوحألاو ةلئسألا

 .انركذ امك هللا هأوب يأ ءاعدلا ئيعمب هنأب :بيحجأ ؟زئاج ريغ هيلإ هل ليبس ال امب دبعلا رمأف هللا ىلإ ناك نإو
 يأ صوصخلا هانعم :ليقف «هيف اوفلتخا هنأب :بيجأ ؟صاخ مأ بذك لك يف ماع كلذ :ليق ام :اهنمو

 ىلع بذك هنيعب لحجر يف كلذ ناك :ليقو مارح ليلحت وأ لالح ميرحت هيلإ بسني امك «نيدلا ف بذكلا

 يف ماع وهف صيصختلا يفني ه١ ريبزلا جاجتحاو ؛مهيف مكحيل ؛مهيلإ هثعب هنأ موق دنع ىعداو تع لوسرلا

 له بذك عقاولا يف نكي ملو دلك لوسرلا ىلع بذكلا دصق نم :ليق ام :اهنمو .يويند نيد بذك لك
 نع زواحت اذإ ةيصعم ةيصعملا دصق نأل ؛بذكلا دصق ببسب لب بذكلا ببسب ال نكل مثأي هنأب :بيجأ ؟مثأي
 .ثيدحلا تحت لحدي الف ,ةسوسولا ةحرد

 طلاغلاو «نايسنلاو طلغلا فوح لجأل :بيحجأ ؟اهنم راثكإلاو ةياورلا يف هدد ريبزلا فقوت مل :ليق ام :اهنمو
 ماكحألا مكح يسانلاب قلعت دقو ءهوحن وأ هلهاستل ؛طيرفتلا ىلإ بسني دقف «هيلع مثإ ال ناك نإو يسانلاو

 نم نيقثاو اوناك مهنأ ىلع لومحمف مهنم رثكأ نم امأو :تلق «تاراهطلا ضاقتناو تافلتملا تامارغك ةيعرشلا

 قد نامتكلا مهنكمي ملف اولئسف ؛مهدنع ام ىلإ جيتحاف مهرامعأ تلاط وأ «تبثتلاب مهسفنأ
 دماعلا نم معأ هنأب بيبحأ ؟دماعلا هنم دارملا وأ دماعلا ريغ لوانتي له "يلع بدذك نم" :هلوق نإ :ليق ام :اهنمو

 عقو اذكو ."ًدمعتم يلع بذك نم" :هحام نبا قيرط فو «يراحبلا ةياور ف دمعلا هيف عقي ملو ء«هريغو
 هيف فالتخالاو «يراخبلا ةياور وحن ةبعش نع ردنغ قيرط نم هجرخأ دقو ؛ةبعش نع ذاعم قيرط نم يليعامإلل
 ركذي ملو "ابنك ٍنيع ثدح نم" :ظفلب ريبزلا نب هللا دبع نع ىرخأ قيرط نم يمرادلا هجرخأ دقو «ةبعش ىلع
 -ٍ ..مومعلا هنم دارملا نأ كلذ لدف ءدمعلا
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 .ديعس نب ىيي نع ةفينح وبا ةاورو

 يلام :لاقف ؛هقرط ضعب يف ءاج كلذلو ,"ًدمعتم" ةظفل فذح ريبزلا ثيدح يف ظوفحملا :ظافحلا ضعب لاقو -

 :لوقي هتعمس نكلو تملسأ ذنم هتقراف ام !ئيب اي هللاو :لاقف ؟دوعسم نباو نالفو نالف ثدح دقو ثدحت كارأ ال
 :يسباقلا نسحلا وبأ لاق ءادمعتم :نولوقت متنأو "ًدمعتم" :لاق ام هللاو رانلا نم هدعقم أوتبيلف يلع بذك نم
 نإف «عمس امي سانلا ثدحي نأ ثيدحلا عمس نم ضعب باه كلذ لحأ نمف "اًدمعتم'ريبزلاو يلع ثيدح يف ركذي مل

 يف يسانلاو يهاسلاو دماعلا لوانتي همومعب ثيدحلا :تلق ؟اًضيأ يسانلا هيف لخدي نأ يغبني اماع ناك اذإ :تلق

 .[١؟9/9 يراقلا ةدمع] ملعأ هللاو «هيلع مثإ ال يسانلا نأ ىلع دقعنا عامجإلا نأ ريغ ؛مهيلع بذكلا مسا قالطإ

 ريخشلا نب ركب وبأو يجكلا ملسم وبأو «قرط نم سنأ نع دمحأو دواد يبأ ريغ ةتسلا هحرحأ :خإ ةاورو
 .ملعلا يف

 ا د6 3#



 مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهبلا تايب 5/8 ةراهطلا باتك

 [مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا نايب]

 نلوبي ال ق5 هللا لوسر لاق 1 اج نص ورا يأ نع نورا 11
 هللا دبع نب ينانشألا هج رحخأ

 .هنم ًاضوتي مث مئادلا ءاملا ف مكدحأ

 ءاملا سجن باب يف لصألا وه ثيدحلا اذهو «يراجلا مكح هيلع بحسني ريبك ضوح يف نكي مل اذإ يراجلا

 رخآلا فرطلا كيرحتب هيفرط دحأ كرحتي ال يذلا ميظعلا ريدغلا :وهو «عامجإلاب هنع جرخم ريثكلا ءاملاو «ليلقلا

 ريغتي م يذلا ءاملاو «يعفاشلا دنع نيتلقلا رادقمو «ةيفنحلا نم نيرحأتملا دنع رشعلا يف رشعلاو (ةفينح يبأ دنع

 «لوبلا هيف داتعيف «هيف لوبيف ءرحآ هاري هنأل ؛اًريثك ناك نإو لوبي ال :ليقو ءكلام دنع هفاصوأ دحأ ةساجنلاب

 اذه :ليقو ةنم دشأ لب لوبلا مكح ُُق طئاغلاو ( يهيزنت يناثلا ىلعو ( يكرر حت لوألا ىلع يهنلاف ىاملا ريغتيف

 .ليللا يف مهاوأم هنإف نجلا ءاذيإ ةفاخم ءاقلطم هنع يهنمف ليللا يف امأو «راهنلا يف ليصفتلا
 نع [587 : ملسمو 2589 :يراخبلا] ناخيشلا هاور ام ىلع مكحلا اذه نع نثتسم يراجلا ءاملا نأ ملعا مث

 هجو اذهف «يراجلا مكح يف وه ام اذكف هىيف لستغي مث يرجي ال يذلا مئادلا ءاملا يف ا :اعوفرم ةريره يبأ

 :مقر] دواد وبأو [غم٠8 :مقر 275/7] دمحأ هاور نيتلقلا ثيدح نأ ملعا مث .عامجإلاب كسمتلا ريغ رخآ

 [511 :مقر] هجام نباو 7١[ :مقر 23507/1] يمرادلاو [5؟ :مقر] يئاسنلاو [507 :مقر] يذمرتلاو [5

 .حصي ال هنأ ىلإ ةعامج بهذ :"ةداعسلا رفس" يف يدابآ زوريفلا لاقف ,مالك هتحص يف نيثدحمللو ص رمع نبا نع

 .نيحيحصلا يف اًيورم سيل وه مث ,حيحص هنأ ىلإ ةعامجو
 دن هللا لوسر نع ثيدحلا اذه تبني ال هنإ :- دمحأ نارقأو يراخبلا خويش نم وهو - يدملا نب يلع لاقو

 كلذ ناكو هلك هئام حزنب ارمأ ريبزلا نباو سابع نباف مزمز يف عقو يحنزلا نإف ؛ةباحصلا عامجإل فلاخم هنإ :لاقيو

 ةلقلا ظفل نأل ؛هب لمعن ال حص نإو نيتلقلا ثيدح نإ :يواحطلا لاقو «هيلع اوركني منو ةباحصلا نم رضحمم

 نم رهاوظلا باحصأ هب كسمتي ام امأو ]١5/١[. نيعتلاب اهنم دارملا ملعن الو «لبحلا ةلقو ةبرقلاو ةرجلا نيب كرتشم

 ءاّيراج ناك هنإف .هلصأ نع طقاس وهف ءالصأ سجنتي ال هنأ ىلع ءيش هسحجني ال روهط ءاملا :ةعاضب رئب ثيدح

 وأ عوفرم امإ وه :هنم أضوتي مث .مهفاف ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلا ىلع ءاملعلا نم ةماعلاف ءاريثك ءام ناك :ليقو

 .يراقلا يلع لاق اذك ,هيف لابي الف «لاستغالا ديعبت :هانعمو (ةبترلا يف يحارتلل انهه "مث"و .موزحب



 ةرهلا رؤس نم ءوضولا نايب 14 ةراهطلا باتك
 بيتا نب ت0 ىف :لاق ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع فاوصلا مئيهلا نع ةفينح وبأ -

 يقهيبلا هوحن ىور

 .ًاضوتي وأ هنم لسدغي مث «مئادلا ءاملا يف لابي نأ دك هللا لوسر
 بصنلاب فقاولا دكارلا

 [ةرهها رؤس نم ءوضولا نايب]
 ًاضوت دلك هللا لوسر نأ ا رو ل ا

 ءيضوتلا دارأ ليحارش نب رماع هت بت تجت

 يأ :خلإ هنم لستغي مث .سجنلا بصي ال نأ دارملاو ,معألا ئيعملا لوبلاب دارملا وأ طاغي نأ ًالضف :خل! لابي نأ
 نإف ١/81[« :مقر] بنج وهو مئادلا ءاملا يف مكدحأ لستغي ال :ةريره يبأ نع ملسم ةياور يف امك ةبانحلا نم

 سجنتب سجنتي هنإف «بنجلا ريغ لاح اذكو ءاسحب هنوكل ؛ةبانحلا نع هل رهطم ريغ ءاملا راص لستغا اذإ بنجلا

 دواد وبأ هانعم جرخأ ثيدحلاو ءورسح نبا هجرحأ اذكه :خلإ ةفينح وبأ .اًسجنتم رهاطلا ريصي كانهف «ءاملا

 حرص" يف هقرط طسبو «ةشئاع نع مهلك مكاحلاو ةعيزخ نباو يقهيبلاو يطقرادلاو يواحطلاو هحام نباو
 .سنأ نع "هريغص" يف يناربطلا هجرحأ ام مامإلا ظفل نم بيرقلاو ءانل "ةيامحلا

 اهتلكأ وأ «ةساحن لكأت مل اذإ رهطم رهاط ةرهلا روس نأ يمال :هحرش يف يراقلا يلع لاق :خلإ أضوت

 ؛ءاملا سجنتي ال تبرش مث ةراف تلكأ :هذه يف ةفينح يأ نع "رداونلا" يف امك كلذب انديقو «ةعاس تثكمو

 «تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا نم اهفإ ةسجنب تسيل اهنإ :ثيدحلا فو ءرهاط اهباعلو ءاقاعلب اهمف تلسغ اهنأل

 اذإ الإ هنم أضوتي ال نأ ىلوألا نيعي هوركم ةرهلا روس نأ نم انؤاملع هركذ ام يقاني الف زاوحلا نايبل هنم اذهو

 يغصي ناك ٌدلك يبلا نأ" :ةشئاع نع 7١[ :مقر |١/ نسرانلا ]١8/1[ يواحطلا ىور دقو .هريغ مدع

 نع يور هنأ :ةفينح يبأ بحاص فسوي يبأ ةمجرت يف "يدع نبا لماك" يفو «"هنم برشت ىح «ءانإلا ةرهلل
 "يقب ام ّشرو ءاهلضفب أضوتي مث هنم برشتف «ءانإلا اهل يغصيف «ةرهلا هب رمت دي يبلا ناك" :تلاق اهنأ :ةشئاع
 .هيف ةهاركل دحأ هلمعتسي الف «ضرألا ىلع يأ

 . :مقر| دواد وبأو [37:مقر] يذمرتلاو [١؟١58:مقر ,.595/5] دمحأو [5؟ :مقر] كلام ىورو

 - بعك تنب ةشبك نع [75 :مقر 27307/1] يمرادلاو [8517 :مقر] هحام نباو [54 :مقر] يئاسنلاو

 اهل ىغصأف ؛هنم برشت ةره تءاجف ءوضو هل تبكسف اهيلع لخد ةداتق ابأ نأ :-ةداتق يبأ نبا تحت تناكو

 نإ :لاقف ءمعن :تلقف :تلاق ؟يأ ةنبا اي نيبجعتأ لاقف «هيلإ رظنأ ينآرف :ةشبك تلاق ؛هنم تبرش يح ءانإلا

 :دارملاو «ةرثكلاو ةغلابملا ديفت ةغلابم ةغيص فاوطلاف .تافاوطلا وأ مكيلع نيفاوطلا نم اه :لاق دي هللا لوسر
 اهنأ دارملا وأ «هيف انصخرف .ةقشمو جرح يف متعقول ءاهرؤس ةساجحنب انمكح ولف ؛.مكيلع فوطت تناك امل اهنأ

 - هيف ءاج دقف ريدقت لك ىلعو ءاهي قفرلاو اهتاساوم مكمزليف ؛جيواحماو كيلاعصلاك ءاهفاوط مكيلع مودي



 ةرها رؤس نم ءوضولا نايب #4 ةراهطلا باتك
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 اذه نأ ىلع لدي ثيدحلا نأ ىلع ءانب كلذو ءاهيزنت هوركم اهرؤس :ةفينح يبأ دنعف «ةلهاسملاو ةحماسملا -

 ؛إ" :ثيدحلا يف درو امل اسحب اهرؤس نوكي نأ يغبني ناكو «ةحماسملا ىلع اهانبمف ءجرحلاو ةرورضلل زاوجلا

 داير 0 :ىىلاعت هللا لاق ؛تاروظحما مم اها رورتعلا .ناحار حالا كاراكا روز ل اهروعو عاجلا نع

 تركت الَو َرْسْْلا مكي ديري :لاقو (6 :ةدئاملا) 4:كرمطُيل ديري : ْنكْلَو جرح نم مك يلع َلَعَجَيل لل
 «نيددرتملا كيلامملا نايب نمض يف (ه8 :رونلا) « ضب ىلع ْمُكْضَْب ْمُكَِلَع َنوُفاوَط» 00000 :ةرقبلا)

 .ثيدحلا رهاظ ىلإ اًرظن ؛ةهارك الب رهاطف :ةثالثلا ةمئألاو فسوي يبأ دنع امأو

 ضعبك يه سجنب تسيل امنإ :اًعوفرم ةشئاع ثيدح :اهنم «رابخأ ةرهلا باب يف تدرو هنأ ملعا :خلإ أضوت
 هوحنب ئطقرادلا هاورو «مكاحلا هححص [7١٠:مقر ]54/١(« هحيحص يف ةعزخ نبا هجرخأ «ةرهلا يعي تيبلا لهأ

 يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع [47 :مقر] "أطوملا" يف كلام هجرخأ «هانلقن امك هتصق يف ةداتق بأ ثيدح :اهنمو

 همهوت امك ةداتق يبأ تحت ال ةداتق يبأ نبا تحت تناكو كلام نب بعك تنب ةشبك اهتلاخ نع ةديمح نع ةحلط

 247 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو "امهيدنسم" يف [١؟١/5:مقر ,«597/5] دمحأو يعفاشلا هجرحأو «ةاهولا ضعب

 "مهننس" يف [؟517 :مقر هحام نباو «58 :مقر يئاسنلاو 20 :مقر دواد وبأو

 يف [55717:مقر ]57/١”2. مكاحلاو [١؟99:مقر ]١١4/4«2 نابح نباو [4١٠:مقر ]55/١( ةعيزخ نباو

 «كلام قيرط نم "امهننس" ف [97١٠:مقر ؛«١/5145] يقهيبلاو [؟؟:مقر ء١/70] يطقرادلاو 'مهحاحص'

 "هدنسم" يف يلصوملا ىلعي وبأو هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع ريثك يبأ نب ىيي نع ةقثلا قيرط نم يعفاشلاو
 نع مامه قيرط نم يقهيبلا هجرخأو «بعك ةنبا اهتلاخ نع هتأرما ىيي مأ نع قاحسإ نع ملعملا نيسح قيرط نم

 يذمرتلاو يراخبلا هححص ثيدحلاو «ةعرز يبأو هيبأ نع متاح يأ نبا هلاق امك «ةديمح يه ىجي مأو هب قاحسإ

 امهلحم ةشبكو ةديمح نأب ةدنم نبا هلعأ ثيدحلاو ؛هدارفأ يف قاحسإ قيرط ريغ اقيرط هل قاسو ئيطقرادلاو يليقعلاو
 .ثيدحلا اذه الإ اممل فرعي الو «ةلاهجلا لحم

 اهنع ىور دق مث ."ةفرعملا" يف ميعن وبأ هج رخخأ انلاثو ,دواد وبأ هجرخأ «تيمشتلا ف انردوع ةديمحل نأب بقعتو

 قيقد نباو مكاحو ليق امك ةيباحص يهف ةشبك امأو «ةلاهجلا تعفتراف نيعم نبا دنع ةقث وهو ىيي هنباو قاحسإ
 ةقيرطلا هذه ريتخا ولف .هنع حص امك ةقثل الإ جرخي ال هنإف ءكلام جيرخت ىلع دمتعم ححصملا نأب ديعلا

 هدنع ةقث نوكي نأ يغبني اضيأ ةيمأ ابأ ميركلا دبع نأ رهظي اذهب :تلق .ةدنم نبا لوق لوقلاف الإو ,حيحصف

 لحجر نع ةياور لدعلا مامإلا ذحأ نأ "داعملا داز" يف ميقلا نبا ققح دقو ؟فيك «هل عايشألا ءالؤه لك دنعو

 ثيدح :اهنمو .لاحب ةدنم نبا لوق رابتعا روصتي ال مث ءكلامو ةفينح يبأ نيمامإلا خيش ةيمأ وبأو «ربتعم هل قيثوت
 - خوسنملاو خسانلا يف نيهاش نبا هحرخأ "هلضف نم أضوتي مث «هيف غليف رونسلل ءانإلا يغصي ناك" :هعفر رباح



 اًمئاق لوبلا نايب 7“ ةراهطلا باتك

 .يقب ام ام ٌشرو هنم ْدي هللا لوسر ًاضوتف «ءانإلا نم تبرشف ةرهلا تءاجف موي تاذ

 ةدحاو يأ محقم تاذ ظفل

 [امئاق لوبلا نايب]

 أاضوتي مث «برشتف ءانإلا اهل يغصيف «ةرهلا هب رمت ناك" :هتعفر ةشئاع ثيدح :اهنمو .قاحسإ نبا هيف دنسب -

 .هيبأ نع يربقملا ديعس نب هبر دبع نع يضاقلا فسوي وبأ هيف دنسب [١:مقر ]55/١1« يئطقرادلا هحرحأ "اهلضفب
 نم يطقرادلا هحرخأو «كورتم هنإ :"هبيرقت" فو ءهفعض ىلع قفتم ديعس نب هللا دبع وه هبر دبع :ظفاحلا لاق

 .يدقاولا هيف رخآ هحو

 نيفاوطلا نم يه امنإ سجنب تسيل اه :ظفلب اهنع دواد وبأ هحرخأ .هتصق يف رخآ هحو نم اهثيدح :اهنمو

 :تلق «تبثي ال :لاقو «رازبلاو يناربطلا لاق اذكو ءحلاص يبأ نب دواد هعفرب درفت :لاقو نيطقاردلا هجرخأو ؛مكيلع

 ."هبيرقت" يف ظفاحلا هلاق ,ةسماخلا نم قودص راصنألا ىلوم يندملا رامتلا رانيد نب حلاص يبأ نب دواد وه

 روصنم نع عفاسم نب ناميلس :امهدحأ ؛نيرخآ نيهجو نم يليقعلاو نيطقرادلا هحرخأ ةشئاع ثيدح نأ ملعا مث

 يف مامإلا قيرط ريغ اذهو ءاهنع يبعشلا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ قيرط رخآلاو ءاهنع همأ نع ةيفص نب
 «ةثلاثلا نم هنأل ؛بيجع وهو «ةشئاع نع يبعشلا عام مدع نم هلعلو ءعاطقنا هيفو :ظفاحلا لاق .انهه دنسملا اذه

 .يبعشلا نع الضف ميهاربإ نيبو اهنيب رهاظ وهو «ءاقللا ناكمإ ققحما ىلع طانملا نأ ىلع ؟اهنم عمسي مل فيك

 هيف رخآ هجو نم بيطخلا هحرخأو «هوفعض دمحم نب ةثراح هيف رخآ هجو نم اهنع نيطقرادلاو هحام نبا هاورو

 دقو .اهنع قورسم نع يبعشلا نع انهه مامإلا قيرط ةلوصوملا قرطلا نسحأو :تلق «فيعض ةريغم نب ةملس
 «ناحطب :اه لاقي ةنيدملاب ضرأ ىلإ جرح :اعوفرم هذ سنأ ثيدح نم "ريغصلا همجعم" يف ناربطلا جرخأ

 ءءانإلا يف غلوف ره ىتأ دقو ءانإلا ىلإ لبقأ هتحاح ىضق املف .هل تبكسف ؛ًءوضو يل بكسا سنأ اي :لاقف

 ائيش رذقي نل تيبلا عاتم نم رهلا نإ :سنأ اي :لاقف هل كلذ تركذف أضوت مث برش ىح د يبلا هل فقوف

 .ءانإلا يف يذلا ءاملا نم يأ :ءانإلا .صفح نب ورمع هب درفت :يناربطلا لاق [1714:مقر 27073/1] هسجني نلو
 .روصنم نع ريرج قيرط نم نابح نباو ؛لئاو بأ نع شمعأ قيرط نم ةتسلا هحجرخأ :لئاو يبأ
 يذمرتلاف ءمهريغو :٠٠6[ :مقر| هحام نباو ١[ :مقر] يذمرتلاو [؟077 :مقر] ملسم هاور ثيدحلا :خلإ لوبي
 رخأتأل تبهذف .ءوضوب هتيتأف امئاق اهيلع لابف موق ةطابس ىتأ دي هللا لوسر نأ" :ةفيذح نع لئاو يبأ نع هاور

 5 ةبعش نب ةريغملا نع لئاو يبأ نع هاورو «"هيفحخ ىلع حسمو أضوتف «هيبقع دنع تنك يح يناعدف هنع



 محللاو نبللا نم ءوضولا مدع نايب / ةراهطلا باتك
 .اًمئاق موق ةطابس

 لوسر تيأر :لاق امد سابع نبا نع ريبح نبا نع يدع نع ةفينح وبأ -5
 ديعس تبان نب

 .ًاضوتي لو ىلصو ضمضمتف اًنبا برش هلا

 0 20 85 يبلا لكأ :لاق رباح نع ريبزلا را يشق ول تال
 ملسم نب

 .اًمئاق لوبلا يف ملعلا لهأ نم موق صخر دقو ,حصأ ةفيذح نع لئاو يبأ ثيدحو :يذمرتلا لاقو ءاعوفرم -

 نع [؟9 :مقر] يئاسنلاو دمحأو [١؟ :مقر] يذمرتلا جرخأ دقف ءاّمئاق لوبلا نع يهنلا ءاح دق هنأ ملعاو
 ضراعم وهو ."دعاق الإ لوبي ناك ام .هوقدصت الف اًمئاق لوبي ناك ٌدنَو يبلا نأ مكئدح نم" :تلاق ةشئاع
 هدهاشت ملف اهتيب يف هدهاشتو هارت تناك ام بسحب اهملع نع هتربخأ اهنأ :قيبطتلا هحوو «ةفيذح ثيدحل

 ةطقاس راذعألا اًضيأو «يعقاولا دوجولاو يملعلا مدعلا نيب ضراعت الو «تيبلا جراح يف ةفيذح هآرو ؛كلذك
 ماودلا يفن اهوق يف اًضيأو ءمودعملاك ردانلا اضيأو ءرذعلا ىلع ءانب هنم ناك ام دتعت ملف «دادتعالا ماقم نع

 :لاق رمع نع يذمرتلا جرخأو «نيترم وأ ةرم دوحولا يقاني يح رارمتسالاو يفنلا ماود ال «ةداعلاو رارمتسالاو

 .[ ١١ :مقر] دعب اًمئاق تلب امف ءاّمئاق لبت ال رمع اي :لاقف ءاّمئاق لوبأ ُدكُم يبلا ينآر
 .ةديرب نع ىورو .تملسأ ذنم اًمئاق تلب ام :هيبأ نع رمع نبا نع يور ام ححصو ,ميركلا دبعب هفعضو

 نب هللا دبع نع يور دقو «ميرحتلا ىلع ال بيدأتلا ىلع اًمئاق لوبلا نع يهنلا نيعم :لاق مث ؛ظوفحم ريغ هلعحو
 فشك نم مزلي امل ؛اًهيزنت وأ اًيرحت هتهارك ىلع اوقفتا مهنأ ملعاو .مئاق تنأو لوبت نأ ءافحلا نم :لاق دوعسم
 هبلص مظع ف عجو :ليقف ءرذع نم ناك هنأ هلعف اولوأو .ةءورملا كرتو .هشاشرب بوثلاو ندبلا سجنتو (ةروعلا

 جرخأو .يعفاشلا هراتخاو «بلصلا معو هب نوجلاعيو نوفشتسي برعلا نإ :ليقو .دوعقلا ىلع هب ردقي م

 ."هتبكر نطاب يف عجو نم اًمئاق لاب نك هنأ" :رمع نبا نع مكاحلا
 ىلإ دعق ولف ءرحآ نم ةلفاسو «بناج نم ةيلاع تناك اهنأل ؛مايقلا ىلإ رطضاف ءدوعق عضوم كانه نكي مل :ليقو
 ًاليهستو زاوجلل اًنايب كلذ ناك :ليقو .طوقسلا فا يلاعلا ىلإ دعق ولو «ةراملا ىلع ةروعلا فشكنال لفاسلا
 .تويبلا ةيقاب اهيف حرطت ةسانك يهو نيسلا مضب :ةطابس .مهفاف رهاظلا وهو ةمألا ىلع

 دواد وبأو 2854 :مقر يذمرتلا] ةثالثلاو [88 :مقر ملسمو 25١١ :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاور :سابع نبا
 .اًممد هل نإ :لاقو ءأضوتي لو ىلصو :هلوق نود [49/ :مقر هجام نباو /2١81 :مقر يئاسنلاو 21١97 :مقر

 - نب ورمع قيرط نمو «ردكدملا نبا نع يروثلا قيرط نم هحام نبا هاورو ءأضوتي ملو :ةدايز "دوقعلا" ينو :ريبزلا يبأ



 محللاو نبللا نم ءوضولا مدع نايب نإ ةراهطلا باتك

 .ىلص 9 محلب اقرم

 ."اوؤضوتي ملو ءرمعو ركب وبأو اًمحلو اًربخ لكأ" :هعفر رباج نع مهلك «ليقع نب دمحم نب هللا دبعو رانيد -

 .هتصق ف دمحأ هاورو

 ليلد وهو ءأضوتي ملو يأ :ىلص مث .لكأ :هلوق لوألا ىلإ ريشيو هب ًالصاح وأ «هب اًطولخم يأ :محلب اًقرم

 ديزو ةحلط وبأو بويأ وبأو ةبيبح مأو ةريره وبأ هاور ام ىلع رانلا هتسم ام لكأب ضقتني ال ءوضولا نأ ىلع

 نامثعو رمعو ركب يبأ نع ةفوقومو ةعوفرم ةريثك ةضراعملا يف راثآلاو «مهربغو ةلظنحلا نب لهسو تباث نب

 ١57[ :مقر| دواد وبأ ىورو ء[187 ]5078/١- "أطوملا" يف دمحم اهجرخأ ءمهريغو ةعيبر نب رماعو

 «"رانلا تسم امم ءوضولا كرت دقت هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك" :رباح نع امهريغو ١8[ :مقر] يئاسنلاو

 ,خسنلا ف حيرص وهو
 الإ ةعبرألا ةمئألا نم دحأل اذه يف فالح الو ءمفلاو نيديلا لسغ وهو يوغللا ءوضولا :دارملا نأب لوؤي دقو

 ثيداحأ ةوقب لالدتسالا طقس نيهجولا نيذهيو «ناثيدحلا قبطناف «بابحتسالل رمألا نأبو «لبإلا محل يف دمحأل

 نم يعرشلا ردابتل لطاب يوغللا ىلع لمحلا نإ :لاقي امو «يلعفلا حيرصلا ضراعملا مدعو «لبإلا موحلب ءوضولا

 نأ رهاظلا نمف الإو ؛مفلل ةموسدلا نم ضرعي ام ةهج نم ماقملا ةنيرقب رهاظلا وه اذه نأل ؛كلذ سيلف ؛عراشلا
 .دد يلعو رمع نباو سابع نبا نع يورو ءدمحم هلاق امك لحد امث ال جرخ امث ءوضولا

 ةعبرألا هجرحأ لإ "نيرمألا رخآ ناك" :رباج ثيدح خسنلا باب يف حرصألاو «ةريثك راثآ هيف :خإ ىلص مث

 [47:مقر 278/١ ]ةعيزخ نباو ,"مهننس" يف ©١8[ :مقر يئاسنلاو ء197 :مقر دواد وبأو 28١ :مقر يذمرتلا]
 :نابح نباو دواد وبأ هلاق ام :ىلوألا :للع ثالث هيفو ,"امهيحيحص" يف ١١174[ :مقر ]*/4١« نابح نباو

 متاح يبأ نبا هرقأو «خلإ "رهظلا لبق أضوتف ءوضوب اعد مث لكأف اًمحلو اًربخ هل تبرق" :ثيدح نم راصتخا هنإ

 .هيف مهوف هظفح نم هب ثدح ةزمح يبأ نب بيعش نوكي نأ نكمي هنأ هيبأ نع هداز ام :ةيناثلاو .هوحنب هيبأ نع

 هللا دبع نم هعمس امنإ :رباج نم ثيدحلا اذه ردكنملا نبا عمسي مل هنإ :ةلمرح ننس يف يعفاشلا هلاق ام :ةثلاثلاو

 .عطقنم وهف «ليقع نب دمحم نبا
 عمس نمع ردكنملا نبا نع هنأ اننظ :نايفس نع ئيدملا نبا نع "طسوألا هخيرات" يف يراخبلا هجرحأ ام هديؤيو

 يف يراخبلا هحرخأ ام هدضاعيو «هتاور ةقثو هلصأب قيرطلا ةحص دعب ةيهاو اندنع اهلك للعلا هذه مث ءاًرباج

 يناريطلا هجرحخأ امو «[5 4517] "ال :لاق ؟رانلا تسم امم أضوتأ" :رباحل تلق «ثراحلا نب ديعس نع "هحيحص"

 دمحأ لدتسمو ."ًاضوتي ملو ىلص مث ام حل هيرمأ رخآ ف لكأ" :ظفلب ةملسم نب دمحم ثيدح نم "هطسوأ" يف

 دواد وبأ هجرخأ منغلا موحل نم اوؤضوت الو «لبإلا موحل نم اوؤضوت :اًعوفرم بزاع نب ءاربلا ثيدح

 - ةعزح نباو "هاقتنم" ف دوراحلا نباو ؛"مهننس" يف [414 :مقر] هحام نباو 8١[ :مقر] يذمرتلاو ١84[ :مقر]
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 [كاوسلاب رمألا نايب]

 :بلاط يبأ نب رفعج نع ماّمت نع داّرزلا نيسحلا نب يلع نع ةفينح وبأ -

 :يذمرتلا ركذ نكل «هيلقان ةلادعل لقنلا ةهج نم حيحص :ةعزحخ نبا لاقو ءامهيحيحص يف نابح نباو -
 هلقن اذكو .ءاربلا نع هنأ ححصو ءديسأ نع وأ «ةرغلا يذ نعو «ءاربلا نع هنأ ىليل بأ نبا ىلع هيف فالتخالا

 هلعأو هحام نبا هجرخأ رمع نبا ثيدحو «ملسم هحرخأ ةرمس نب رباج ثيدح بابلا فو «هيبأ نع متاح يبأ نبا

 لاق هب تلق لبإلا موحل يف ثيدح حص نإ :يعفاشلا نع هباحصأ ضعب نع ةياكح يقهيبلا لاق .متاح وبأ
 همومعب حيرصلا خسنلا :انلق .قاحسإو دمحأ لاق هبو «ءاربلا ثيدحو ةرمس نب رباج ثيدح هيف حص دق :يقهيبلا

 .فاك باوح امهالك ليوأتلاو
 يف يعالكلاو رفظملا نباو ينانشألاو لدعلا ةحلطو يثراحلا هجرخأو ءانتخسن يف دانسإلا اذكه :خلإ يلع نع
 دبع نب سابعلا وأ ءبلاط يبأ نب رفعجح نع مامت يبأ وأ «مامت نع ىلعي يبأ نع ةفينح وبأ :اذكه "مهديناسم"

 ,"دوقعلا" يف هلقن اذكه ءءوضو لك دنع :ةياور ينو ءاَسَلَق ىلع نولخدت مكارأ يلام :لاق دك يبنلا نع بلطملا
 دقو :لاق «يلقيصلا دارزلا نسحلا يلع يبأ نع :"ةعفنملا ليجعت" يف ظفاحلا هلاق امك دانسإلا ف باوصلاو :لاق

 نع :هنع روصنم باحصأ رثكأ هقفاوو «هنع روهشملا يف يروثلا لاقف «رمتعملا نب روصنم ىلع هثيدح يف فلتخا

 نع يلع يبأ نع هنع يروثلا نع :لاقف ءماشه نب ةيواعم ذشو «هيبأ نع سابعلا نب مامت نب رفعج نع يلع يبأ
 .هيبأ نع مثق نب مامت وأ «مامت نب مثق

 نع :ةفينح وبأ لاقو «هيبأ نع سابعلا نب مام نع يلع يبأ نع روصنم نع :رابآلا نمحرلا دبع نب رمع لاقو
 يبأ نع روصنم نع :نمحرلا دبع نب نابيش لاقو «هنع بلاط يبأ نب رفعح نب مام نع دارزلا نسحلا نع روصنم
 عناق نباو دمحأ دنعو :لاقو «ظفاحلا نع هلقن اذك ءديدش بارطضا اذهو «هيبأ نع سابعلا نب رفعج نع يلع

 هاور ام اهححجرأ لعلو :ظفاحلا لاق مث :لاق «بلطملا دبع نب سابعلا نع هيبأ نع مامت نب رفعج :رازبلاو يوغبلاو

 .مهظفحأ هنإف «يروثلا نع رثكألا
 مامت نب رفعج نع يلقيصلا دارزلا نسحلا يلع يبأ نع روصنم نع ةفينح وبأ :هباوصو دانسإلا لصأ نأ رهظي اذمهيو

 كرتف «ةاورلا نم وأ خاسنلا نم امإ طبخلاو طيلختلا اذه عقو دقو ءالسرم هيبأ نع بلطملا دبع نب سابعلا نب
 نع ناكم بلاط يبأ نب رفعج نع مامت نع :ظفل ركذو «نسحلا يلع يبأ ناكم نسحلا نب يلع دروأو روصنملا
 ىلع «بلطملا دبع نب مامت هنأ :ةمدقملا يف هتدروأ امم نيظ ةحص رهظ اذهبو «هيبأ نع بلطملا دبع نب مامت نب رفعج

 :مقر يراحبلا] ناخيشلا هاور هضعب ثيدحلاو ,فيعضلا امام وه سيلو «نيعباتلا تاقث يف نابح نبا هركذ ام

 - نع وصوب رك هي شياو امل واه ةؤاس لك دتضأ اقلب ةريره يبأ ثيدح نم ١57[ :مقر ملسمو 7
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 يف مكاحلاو [5١.:مقر ءا/"/١] ةعزخ نباو نابح نباو يئاسنلا اهجرخأ دقف «ةيفنحلا بهذم دعاسي ام -

 ,ةحيحص اًضيأ يهف [مئاصلل سبايلاو بطرلا كاوس باب] يراخبلا اهقلعو ءرخآ قيرط نم "مهحاحص'
 ظفل تاكرح ركذ هنأ ريغ ءدانسإلا حقني مل هنأ !يراقلا يلع نم بجعلاو ءانباحصأ هركذ امم قيفوتلا بجوف

 ىلع هتالاجع يف هنديدو هتداع برحجيو دهاشي ام دعب هنم ورغ ال مث هذ يلع احأ رايطلا رفعج محرتو «دارزلا

 ءرملا أطخ ليلق رفتغي نكل ءًاليلق بلاطملاو نوتملا يفو ءاريثك ديناسألا يف اميس ال «ةوبكلا هيرتعت اذلو ؛هتالامك

 .هباوص ريثك يف
 اوكاتسي ملو هلك يبنلا ىلع نولحدي اوناك :بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح لصألا يف ثيدحلا اذه :خلإ يلع نع
 لاقو «"هخيرات" يف ةمثيح يبأ نباو يناربطلاو يوغبلاو رازبلا هجرحأ ثيدحلا ءاوكاتسا ءاًحلق يلع نولحخدت :لاقف

 وأ ؛ميمت نب رفعج ثيدح نم يناربطلا هاورو «سابعلا نب مامت ثيدح نم دمحأ هاورو ؛بارطضا هيف «نكسلا نبا

 ."دمحأ دنسم" يف مامت نب مثق وأ «مثق نب مامت نع :ليقو «هيبأ نع مامت
 ثيدح :لوألا ءانباتك يف هنمايمل اًراثيإ اهنم اذبن ركذن «ةريثك رابخأ هتينسو كاوسلا بدن يف دراولا نأ ملعا مث

 [517:مقر 25 ]45/١ مكاحلا هحرخأ ءوضولا عم كاوسلا مهيلع تضرفل يمأ ىلع قشأ نأ الول :هعفر ةريره يبأ

 هثيدحلو «[45 :مقر] ةالص لك دنع كاوسلابو ءءاشعلا ريحأتب مقرمأل :ظفلب دواد وبأو ملسم هاورو «يئاسنلاو

 نب ديز ثيدح :يناثلا .ناخيشلا هجرخأو ,مهريغو دمحأو يقهيبلاو ميعن وبأو يليقعلا اهحرحخأ ظافلأو قرط

 ظ .دواد وبأو يذمرتلا هج رخخأ ءاعوفرم هوحنب دلاخ

 هوحنب اًعوفرم ةبيبح مأ ثيدح :عبارلا ."امهيدنسم" يف رازبلاو دمحأ هجرحأ .هوحنب هد يلع ثيدح :ثلاثلا

 :سماخلا .نوؤضوتت امك ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل :ظفلب "هخيرات" يف ةمثيح يبأ نبا هاورو دمحأ هجرخأ

 ام وحنب سنأ ثيدح :نماثلا .رباج ثيدح :عباسلا .دعس نب لهس ثيدح :سداسلا .ورمع نب هللا دبع ثيدح

 ثيدح :رشاعلا .ريبزلا نبا ثيدح :عساتلا .اهضعب يف نسح دانسإب "كاوسلا باتك" يف ميعن وبأ اهحرحخأ ءرم

 .يناربطلا اهجرخأ «ءىضم ام وحنب رايطلا رفعج ثيدح :رشع يداحلا .رمع نبا

 دمحأو [5 :مقر] يئاسنلا هحرخأ برلل ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا :اًعوفرم ةشئاع ثيدح :رشع يناثلا

 هاورو «مزجلاب يراخبلا هقلعو ١[ ."ا/:مقر 458/9«2] "هحيحص" يف نابح نباو [؟ 57 1لا/:مقر .7/5]

 [0١:مقر ]7١/1 "هحيحص" يف ةعزح نباو "للعلا" يف ئطقرادلاو ؛"امهيدنسم" يف رمع يبأ نباو يعفاشلا |
 نبا هج رخأ خلا هنإف كاوسلاب مكيلعو :هلوأ فو هب ةريره يبأ كثيدخح :رشع ثلانلا ."هكردتسم" يف مكاحلاو

 :رشع سماخلا .ةعيل نبا هيف دنسب دمحأ هحرخأ ءرمع نبا ثيدح :رشع عبارلا ١[. .١177:مقر 2967/91 نابح

 - هجرخأ «ةمامأ يبأ ثيدح :رشع سداسلا .يشاقرلا ديزي هيف دنسب ميعن وبأ هحرحخأ «سنأ ثيدح
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 :دازو «هوحنب سابع نبا ثيدح :رشع عباسلا .اضيأ نيفيعُص نيهججو نم يناربطلاو «فيعض دنسب هجام نبا <

 ىمأ ىلع قشأ نأ الول :ظفلب اعوفرم ةشئاع ثيدح :رشع نماثلا .ةفيعض قرطب يناربطلا هجرخأ "رصبلل ةالحب"

 وهو [79١٠:مقر 07/8*2] "هحيحص" يف نابح نبا هجرخأ ةالص لك دنع ءوضولا عم كاوسلاب مهترمأل
 ءرطعتلاو «كاوسلاو «ناتخلا :نيلسرملا ننس نم عبرأ :بويأ يبأ ثيدح :رشع عساتلا .ةيفنحلا بهذ,. قصلأ
 دبع نب حيلم ثيدح :نورشعلا ١ ١٠[. :مقر] يدذمرتلاو [١؟55؟4:مقر 4(2:؟١/ه] دمحأ هجرخأ ,حاكنلاو

 .هريغو ةمثيخ يبأ نبا هجرخأ هوحنب هدج نع هيبأ نع هللا

 نم رشع :ةشئاع ثيدح :نورشعلاو يناثلا .يناربطلا هج رخأ (هوحنب سابع نبا ثيدح :نورشعلاو يداحلا

 .دواد وبأ جرخأ هب رامع ثيدح :نورشعلاو ثلاثلا 5١[. :مقر] ملسم هجرحأ «كاوسلا اهنم ركذف ةرطفلا
 كاوسلاو ,رافظألا ميلقتو «ةناعلا قلحو هب رانكلا صق :عب رأ تاراهطلا :ةريره يبأ ثيدح :نورشعلاو عبارلا

 مأ ثيدح :نورشعلاو سداسلا .يناربطلا هحرحأ هب ءادردلا يبأ ثيدح :نورشعلاو سماخلا .راربلا هج رخخأ

 [١١51:مقر «,3051/57] يناربطلا هجرخأ يندردُي نأ تيشح ىح كاوسلاب نئئيصوي ليربج لاز ام :هتعفر ةملس

 دعس نب لهس ثيدح :نورشعلاو نماثلا .هجام نبا هجرخأ هب ةمامأ ىلأ ثيدح :نورشعلاو عباسلا .يقهيبلاو

 .ليفطلا يبأ ثيدح :نوثالثلا .معطم نب ريبح ثيدح :نورشعلاو عساتلا .ناربطلا هج رخخأ هب

 هب سابع نبا ثيدح :نوثالثلاو يناثلا .ميعن وبأ هج رخخأ هب هللا دبع نب بلطملا ثيدح :نونالثلاو يداحلا

 .نكسلا نبا هجرخأ هب ةشئاع ثيدح :نوثالثلاو ثلاغلا .دمحأ هجرخأ

 ناخيشلا هجرخأ ,"كاوسلاب هاف صوشي «مونلا نم.ماق اذإ ناك" :هعفر ةفيذح ثيدح :نوثالثلاو عبارلا

 ."ليللا نم انمق اذإ كاوسلاب رمؤن انك" :ظفلب ياربطلا هاورو «[155 :مقر ملسمو 25545 :مقر يراخبلا]

 هجرخأ ,"كاتساف هكاوس ذحأف ؛هروهط ّىأ «همانم نم ظقيتسا املف" :هعفر سابع نبا ثيدح :نوثالثلاو سماخلا

 سداسلا ."اثالث وأ نيترم ليللا نم كاتسي ناك" :يناربطلاو ءمكاحلاو هجام نباو [58 :مقر] دواد وبأو ملسم

 ناربطلا هجرخأ ,"نتسا الإ «ليللاب ةالصلا ىلإ موقي نكي مل" :هعفر سابع نب لضفلا ثيدح :نوثالثلاو

 .[75؟:مقر ,2اوال/14]

 دواد وبأ هجرحأ ؛خلإ "ليللا نم ماق اذإف ؛هئوضو يف هكاوس هل عضوي ناك" :هتعفر ةشئاع ثيدح :نوثالثلاو عباسلا

 هاورو ؛نكسلا نباو مكاحلا هحّحص .رخآ هحو نم يناربطلاو هحام نبا هاورو «ةدنم نبا هححصو [5ه :مقرإ

 .دمحأ هج رخأ هب رمع نبأ ثيدح :نوثالثلاو نماثلا ."أضوت مث كوست ظقيتسا اذإف" :ظفلب رحآ هجو نم ميعن وبأ

 نأو «ساحنلا يف أضوتأ ال نأو «لاله ةرغ يف يلهأ نآ ال نأ نرمأ" :هعفر ةيواعم ثيدح :نوثالثلاو عساتلا

 - .فيعض دنسب [/١1١6:مقر ؛5١7149/1] يناربطلا هجرخأ "ينس نم تمق املك نتسأ
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 بويأ يبأ ثيدح :نوعبرألاو يداحلا ."دنسملا دئاوز" يف هجرخأ ءهب لطعملا نب ناوفص ثيدح :نوعبرألا -
 «كاوسلا لمح رفاس اذإ ناك" :ةشئاع ثيدح :نوعبرألاو يناثلا .ةفيعض اهلك ديناسألاو «ميعن وبأ هجرخأ

 ثلاثلا .يزوجلا نبا اهلعأو «ءقرط نع ميعن وبأو يليقعلا هجرخأ ."ةآرملاو «ةروراقلاو «ةلحكملاو ءطشملاو

 ةشئاع ثيدح :نوعبرألاو عبارلا ."فوصتلا ةفص" يف رهاط نبا هحرخأ .هوحنب 57 يبأ ثيدح :نوعبرألاو

 :مقر| هحام نبا هجرخأ ؛"هبارشل ءانإو .هكاوسل ءانإو «هروهطل ءانإ :ةرمخم ةينآ ةثالث هل عضأ تنك" :هتعفر

 يعط دست |[

 هحرخأ ءافعض نيعبسب اهل كاتسي ال يلا ةالصلا ىلع اهل كاتسي لا ةالصلا لضف :اهثيدح :نوعبرألاو سماخلا

 :مقر ]25414/١ "هكردتسم" يف مكاحلاو ,[717١:مقر ءالا١/1] "هحيحص" يف ةعزخ نباو ."هدنسم" ف دمحأ
 نع يرهزلا قيرط نم ميعن نباو «"هبعش" يف يقهيبلاو «"هلماك" يف يدع نباو ؛"هننس" يف ئطقرادلاو ١
 "هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو «ةورع نع رخآ هحو نم "قرتفملاو قفتملا" يف بيطخلاو «قرطب اهنع ةورع

 .فيعض رخآ قيرطب "ءافعضلا" يف نابح نباو ءفيعض جرف هيف ءرخآ هجو نم ميعن نباو «رخخآ هجو نم
 سابع نبا ثيدح :نوعبرألاو نماثلا .رباج ثيدح :نوعبرألاو عباسلا .هب رمع نبا ثيدح :نوعبرألاو سداسلا
 داحآلا ىلإ رظنلاب يأ «ءلطاب وهو دانسإ هل حصي ال :نيعم نبا لاق اذهو ؛ةلولعم ديناسأب ميعن وبأ هحرخأ هب

 ىلصي ماق اذإ هنإف ؛كتسيلف ءيلصي ليللا نم مكدحأ ماق اذإ :هعفر رباج ثيدح :نوعبرألاو عساتلا .اهعومجب ال

 امك ؛تاقث هلاجرو «ميعن وبأ هحرخأ «كلملا يف يف عقو الإ هيف نم ءيش جرخي الف هيف ىلع هاف عضيف كلم هاتأ

 ."هدنسم" يف رازبلا هحرخأ «هب هذ يلع ثيدح :نوسمخلا .ديعلا قيقد نبا خيشلا هلاق

 هجرخأ ليللا 0 رتولاو «كاوسلا :ةضيرف يلعو ةنس مكل نه ثالث :ةشئاع ثيدح :نوسمخلاو يداحلا

 لكل ءوضولاب رمأ ناك" :هعفر ةلظنح نب هللا دبع ثيدح :نوسمخلاو يناثلا :هلعاو ةننيعتس نعت يقهيبلا

 نم الإ ءوضولا هنع عضوو «ةالص لك دنع كاوسلاب رمأ «كلذ هيلع قش املف «رهاط ريغ وأ ناك اًرهاط ؛ةالص

 وهو «يقهيبلاو دواد وبأو "مهحاحص" يف مكاحلاو نابح نباو [0١:مقر ]21١/1 ةميزخن نبا هجرخأ ."ثدح
 مكح هنإ :لاقي نأ الإ ءاولاق امك ءوضولا ةيآ يف ثدحلا ريدقت مدع ىلإ ريشمو «ةيعفاشلا بهذمل ديؤم

 .هب صاخب ثيدحلا يفامو

 7/.41«2] دمحأ هجرخأ يلع بتكي نأ تيشحخ يح كاوسلاب ترمأ :هعفر ةلثاو ثيدح :نوسمخلاو ثلاثلا

 هقيثوت ححارلاو هيف فلتخم ميلس يبأ نب ثيل هيف دنسب [0٠9١:مقر ء,/5/77] يناربطلاو ١[ 57*54 :مقر

 .هاو دنسب ميعن وبأ هحرخأ ءبحاو كاوسلا :هريغو جيدحخ نب عفار ثيدح :نوسمخلاو عبارلا .هفيعضت ال

 - نبا هحرخأ كاوسلا مهيلع تضرفل ىمأ ىلع قشأ نأ الول :هعفر ةمامأ بأ ثيدح :نوسمخلاو سماخلا



 كاوسلاب رمألا نايب 424 ةراهطلا باتك

 ءيصحأ ال ام هتيأر" :هعفر ةعيبر نب رماع ثيدح :نوسمخلاو سداسلا .فيعض دنسب [؟85 :مقر] هجام -

 يراخبلا هقلعو ,”"هحيحص" يف ةيزخ نباو [؟5 :مقر يذمرتلا| نئسلا باحصأ هجرخأ ؛"مئاص وهو كوستي
 نسحو «هتدهع نم أربأ انأ :ةميزخ نبا لاق هللا دبع نب مصاع هيفو ء[مئاصلل سبايلاو بطرلا كاوس باب]
 :مقر] هحام نبا هحرخأ ,"كاوسلا ,مئاصلا لاصخ ريخ نم" :ةشئاع ثيدح :نوسمخلاو عباسلا .هريغ ثيدحلا

 راهنلا لوأ مئاصلا كاتسي :سنأ ثيدح :نوسمخلاو نماثلا .رحخآ هجو نم ميعن وبأو «فيعض دنسب |7

 "ءافعضلا" يف نابح نباو يليقعلاو ."نيكلا" يف يئاسنلا هحرحخأ ءهعفرو ؛هسبايو كاوسلا بطرب ءهرخآو
 .ثيدحلا ركنم :يقهيبلا لاق ءيمزراوخلا راطيب نب ميهاربإ هيفو يقهيبلاو
 :هعفر سابع نبا ثيدح :نوتسلا ."ريبكلا همجعم" يف يناربطلا هجرحأ .هوحنب ذاعم ثيدح :نوسمخلاو عساتلا

 باب يق ةيفنحلل ةديؤم ثيداحألا هذهو (حيحص كنيس نكت" 5 عينم نب دمهحأ هج رخخأ «مئاص وهو كوست

 يقهيبلا هجرخأ «هقلاف رصعلا تيلص اذإف ,رصعلا ىلإ كاوسلا كل :ةريره يبأ ثيدح :نوتسلاو يداحلا .موصلا

 زرحم ثيدح :نوتسلاو يناثلا .عطقنم دنئسب قازرلا دبعو ةبيش ل نباو «فيعض دنس [1ا قر ىالأئ/:]

 ناك" :رباج ثيدح :نوتسلاو ثلاثلا ."ةباحصلا .ةفرعم" يف ميعن وبأ هحرحأ 2"نتسي يح ةليل مان ام" :هعفر

 باتك" يف هحرخأ «ةماسأ قيرط نم هعفر مث ؛"ةالصلا ىلإ جرح اذإو «ليللا نم ماق اذإو .هعجضم ذخأ اذإ كاتسي

 اوكاتسي نأ مقرمأل ىمأ ىلع قشأ نأ الول :هعفرو رمع نبا ثيدح :نوتسلاو عبارلا .فيعض دنسب "كاوسلا

 .ةعيط نبا هيف دنسب هج رخخأ راجشألاب

 اًقالخأ هيف نم دجوف ءامهدحأ ملكتف «ةدحاو امهتجاح «نالجر هاتأ" :هعفر سابع نبا ثيدح :نوتسلاو سماخلا
 يف :ىسوم يبأ ثيدح :نوتسلاو سداسلا .يقهيبلاو يناربطلا هحرحأ ثيدحلا .""ىلب :لاق ؟كاتست امأ :لاقف

 ئيطعيف كاتسي ناك" :هتعفر ةشئاع ثيدح :نوتسلاو عباسلا ,ناخيشلا هجرخأ ,ناسللا فرط ىلع كاوسلا

 اهثيدح :نوتسلاو نماثلاو .[57 :مقر] دواد وبأ هجرخأ ,"هعفدأ مث هلسغأ مث «كاتسأف هب أدبأف .هلسغأل كاوسلا

 يراخبلا] ناخيشلا هجحرخأ ,"هل هتيطعأف .هتمضقف هتذحأف" :تلاق - اهيحأ - نمحرلا دبع كاوس يف اعوفرم

 .هاجرختأ هوحنب اًعوفرم رمع نبا ثيدح :نوتسلاو عساتلا .هريغ كاوسب كايتسالا نيثيدحلا يفو 215578 :مقر

 موي لسغلا :ديعس يبأ ثيدح :نوعبسلاو يداحلا .نسح دنسب دواد وبأ هحرخأ ؛هوحنب ةشئاع ثيدح :نوعبسلا

 .هاجرخأ هيلع ردق نإ اًبيط سمي نأو ءنتسي نأو ءبحاو ةعمجلا
 هفقوو ءاعوفرم ميعن وبأ هجرحأ ,"كاوسلاب اهورهطف .نآرقلا قرط مكهاوفأ امنإ" :يلع ثيدح :نوعبسلاو يناثلا

 .هب فيعض دنسب "ننسلا" يف يجكلا ملسمو (ميعن وبأ هجرخأ «هب نيضولا ثيدح :نوعبسلاو ثلاثلا .نابح نبا

 -ِ نابح نبا هحرخأ ,"كاوسلاب أدب هتيب لحد اذإ ناك" :اعوفرم ةشئاع ثيدح :نوعبسلاو عبارلا



 كاوسلاب رمألا نايب 7 ظ ةراهطلا باتك
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 سنأ ثيدح :نوعبسلاو سماخلا .هوحنب [؟017 :مقرإ ملسمو ١١74[ :مقر 2957/8] "هحيحص" يف - 1
 .هوحنب بويأ يبأ ثيدح :نوعبسلاو سداسلا .[88 :مقر] يراخبلا هاور «كاوسلا يف مكيلع ترثكأ :هعفر
 لسرم :نوعبسلاو عباسلا .لاسرإلاب ةعرز وبأ هلعأو ؛كاوسلاب مكيلع :ظفلب "هللع" يف متاح يبأ نبا هدروأ
 ؛هئوضو لضفب كاتسي ناك :هعفر سنأ ثيدح :نوعبسلاو نماثلا ."أطوملا" يف كلام هاور «قابسلا نب ديبع

 ةحترتخأو ءداقثلا هاهوو ةيفنكلا ةمثآ نم: نيمسلا فلات نبانسوي هيف دنسي [2:مقر (40/1] ئظقرادلا هجرخأ

 .عطقنم رحخآ هجو نم
 يناربطلا هجرحخأ ."بتاكلا نذأ نم ملقلا عضوم هنذأ نم كاوسلا ناك" :هعفر رباج ثيدح :نوعبسلاو عساتلا

 هير امك نلاخ نيكي: لعق نم وعافإو هناجيلا نب ني نم مهولاب ةعرز وبا هلغأو [5574:قراك ؟5/6]
 فلخ مهتكوْسأ ةباحصلا ناك" :ةريره يبأ ثيدح :نونامثلا .[[؟ 1 يذمرتلاو [47 :مقر] دواد وبأ
 :هعفر سابع نبا ثيدح :نونامثلاو يداحلا .كلام ةاور يف بيطخلا هج رخأ 2"ةالص لكل امب نونتسي ,مهفاذآ

 ءاعوفرم كاوسلا يف درو ام ذبن اذه «ميعن وبأ هج رخخأ «ةنسلا قفاويو ةكئالملا حرفيو (مغلبلا نيهلذي كاوشلا

 ظ .ظافحلا هصخل ام هتدروأ

 نبا هحرخأ عباصألا كاوسلا نم ئرحجي :هعفر سنأ ثيدح هنمف «كايتسالا يف عبصإلا ةيافك نم درو ام امأو

 هب ةشئاع ثيدح هنمو ءاّسأب هدنسب ىرأ ال :ءايضلا لاق نكل «لاقم هيف دنسب يقهيبلاو «نيطقرادلاو ءيدع

 دنسب ميعن وبأ هحرخأ هب فوع نب ورمع ثيدح :هنمو .ىيثملا هيف دنسب يدع نباو يناربطلاو ميعن وبأ هجرخأ

 هيف ف هعباصأ ضعب لخدأف ضمضمت :هيفو ءءوضولا ف هنقذ ول :هنمو .هفعض ريثك «هديفح ريثك هيف
 ,هعبصإي هاف كوسي ءأضوت اذإ ناك ان قرم تابع ذأ هنعوت "هدم" ىددوخا هيرعا فيدل عفر :هرخآ فو

 ؟كاتسيأ ؛هوف بهذي لحرلا !هللا لوسر اي :تلق" :ةشئاع ثيدح هنمو ."روهطلا باتك" يف ديبع وبأ هحرخأ

 :29/1/5] "هطسوأ" يف ناربطلا هجرخأ ,"هيف يف هعبصإ لحخدي :لاق ؟عنصي فيك :تلق «معن :لاق

 .فعضم دنسب [57374:مقر

 هجرخأ ؛"كارأ نم اًكاوس ٌدك هللا لوسرل نيتجأ تنك" :دوعسم نبا ثيدح هنمف هب كاتسي اميف درو ام امأو

 هنمو .افوقوم دمحأ هاورو ."هماكحأ" يف ءايضلا هحّحصو «يناريطلاو «نابح نباو ؛"هدنسم" يف ىلعي وبأ يضاقلا
 انك" :ظفل يفو "اذهب اوكاتسا :لاقو «كارألاب هو هللا لوسر اندوزف «دفولا يف تنك" :يحابّصلا ةريخ يبأ ثيدح
 كقبارك لبق كلو قي ةعردجت نوب ديرملا انذنغا| هللا :لوشوااي ::انلقف هدي كاتست كارآلا اندوزق الخرز نسرأ
 هحرخأ "مه اعدو هيدي عفرف" :هيفو "اذهب اوكاتسا :لاقف ءكارأب انل رمأ مث" :ظفل يفو «"مهل اعد مث «كتيطعو

 - .مهريغو "ةفرعملا" يف ميعن وبأو [47 4:مقر 2554/5١ ] "هريبك" يف يناربطلاو ,"هخيرات" يف يراحبلا



 ءوضولا ةيفيك نايب م8 ظ ةراهطلا باتك

 !احلق مكارأ ام :لاقف 2 يبنلا ىلع اولخد 8 ىبنلا باحصأ نم اًسان نإ

 ام :ةياور قو .ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل ءيمأ ىلع يشأ نأ الولف ءاوكاتسا
 اهئوضو دنع يأ انوع أ بعص رمأ فلكتب كاوسلا اولمعتسا

 نأ مهترمأل ءيمأ ىلع قشأ نأ الولف ءاوكاتسا املك ىلع نولحدت مكارأ يل
 1 ناك تقو يأ يف

 .ءوضو لك دنع وأ «ةالص لك دنع اوكاتسي

 [ءوضولا ةيفيك نايب]
 يبأ نب يلع نع ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةفينح وبأ نع دامح -

 متعلا :هيوار لاق مطب وأ ,متُعف كارأ نكي مل نإف «كارأ :ةثالث ةكوسألا :هعفر يقفاغلا ديز بأ ثيدح هنمو -
 بيطي «ةكرابم ةرجش نم !نوتيزلا كاوسلا معن :هعفر ذاعم ثيدح هنمو ."ةفرعملا" يف ميعن وبأ هجرحأ «نوتيزلا

 ]071١/1( "هطسوأ" يف يناربطلاو ,كاوسلا يف هجرخأ «يلبق ءايبنألا كاوسو يكاوس وهو ءرفحلا بهذيو «مفلا
 نع ىمن" :هعفر بيبح نب ةرمض نع "هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا جرحأو .مالك هيف دنسب [78:مقر

 يف مالكلا انبهسأ دقو ءفعض هدنس يف لسرم اذهو ,"ماذحجلا قرع كرحي هنإ :لاقو «ناحيرلا دوعب كاوسلا

 .ةراهملا كالم لوبقلاب اهتقلت «ةراهطلا كلاسمل كالسلا قرط مظعأ نم هنأل ؛كاوسلا

 .نانسألا ةرفص ةكرحم حلقلا نم حلاق عج بيغك :اًحْلق

 ءدكؤم بحتسم وهف «لوألا دوحول يناثلا عنتماف ,مهيلع هتضرفل مهيلع ةقشملا دوحو ةفاخم الول يأ :خلإ الولف

 دنعو «ةالصلا ىلإ مونلا نم مايقلاو «ةحئارلا ريغتو «نسلا رارفصا دنع بحتسيف «ديكأتلا نم عاونأ هب درو

 ضعب يف عقاولا رسفملا ىلع صنلا لمحيف «ةالصلل ءوضو لك دنع يأ "ةالص لك دنع" :هلوقو .ءوضولا
 ئضوتملا ءوضو ضقتنيف «كاوسلا دنع مدلا جورحخ فاخي نألو ؛ريسيتلا ىلع هءانب نأل ؛طوحألا وهو «تاياورلا
 28810 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو [5١*8:مقر ]25١5/1١ دمحأو كلام هاور ثيدحلاو «ةالصلا ىلإ مئاقلا

 «ةريره يبأ نع ١410[ :مقر] هجام نباو ٠[ :مقر] يئاسنلاو [؟7 :مقر] يذمرتلاو [؟57١؟ :مقر ملسمو

 .ةريره يبأ نع [١٠١:مقر 275/1] يقهيبلاو يعفاشلاو كلامل ةياور ٍفو «دلاخ نب ديز نع :يئاسنلاو
 ءاحلاب- ةيح وبأو ءريخ دبع هنع هن يلع ثيدح هاور :خلإ ريخ دبع نع .كشلل وأ عيونتلل وأ عيزوتلل :وأ
 نب لازنلاو «سابع نباو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو «شيبح نب رزو «يعداولا -تحت نم ةانثملا ءايلاو ةلمهملا
 غرفأف تسطو «ءام هيف ءانإب نأ هنأ" :يئاسنلاو دواد وبأ اهجرحأ دقف :انهه وه امك ريخ دبع ةياور امأ «ةربس

 3 لسغ مث ,هيف ذخأي يذلا فكلا نم رثنو ءقشنتساو ضمضمت مث ءاثالث هيدي لسغف هني ىلع ءانإلا نم



 ءوضولا ةيفيك نايب 5 ةراهطلا باتك

 ههجو لسغو «اثالث قشنتساو ءاثالث ضمضمو «اثالث هيفك لسغف ءأضوت هنأ :بلاط

 هل هللا لوسر ءوضو اذه :لاقو 00000 .هسأر حسمو ءاالث هيعارذو ءانالث

 ع دالث يأ "ع

 ل ا : يلع نع ريخ دبع نع دلاخ نع ةفينح وبأ -5 ٠
 هيغسر ىلإ يأ

 ىميلا هلجر لسغ مث ؛ةرم هسأرب حسم مث ءاثالث لامشلا هدي لسغو «اثالث ئميلا هدي لسغو ءاثالث ههجو -

 :هجام نبا داز ءاثالث قشنتساو ءاثالث ضمضمت :ظفلب نابح نباو هجام نبا ىورو ."اثالث لامشلا هلجرو ءاثالث

 «يذمرتلا اهجرخأ ةيح 1 ةياورو «ىرسميلا هديب هيمدق لسغف :هيفو ؛هدنسم يف رازبلا هجرحأو ءدحاو فك نم
 مث :ظفلب "هدنسم" يف رازبلاو ءارصتخم دواد وبأ اهجرحأ ءةرم حسملا :اضيأ هيفو ءامهاقنأ نح هيفك لسغف :هيفو

 :شيبح نب رز ةياورو .تارم ثلث ىرسيلا هديب رثنو «قشنتسا مث ءضمضمف .همف لمف «ءانإلا يف هدي لخدأ

 .هنع ةيح يبَأ نع رز ةياور نم هنأب ةعرز وبأ اهلعأو «دواد وبأ اهجرحأ
 اضيأ اهجرخأ :سابع نبا ةياورو .ةدحاو ةرم حسملا :هيفو ,حيحص دنسب دواد وبأ اهجرخأ :نمحرلا دبع ةياورو

 الإ هنع الو «ينالوخلا هللا دبع ثيدح نم الإ اذكه اذه ىور ادحأ ملعن ال :لاقو ءهدنسم يف رازبلاو ءالوطم

 هاكح اميف يراخبلا هفعضو ءارصتخم "هحيحص" يف نابح نبا هجرحأو «ةناكر نب ديز نب ةحلط نب دمحم
 «يراخبلا يف هلصأو «مئاق وهو هلضف برشف «ماق مث :هرخآ يفو «نابح نبا اهجرأ :لازنلا ةياورو .يذمرتلا

 جرحخأو «لصفلا يف رهاظ اذهو ءاثالث قشنتساو ءاثالث ضمضمت :هنع ةيح يبأ ثيدح نم هريغو يقهيبلا جرخأو
 ةضمضملا درفأو ءاثالث اثالث أاضوت «نامثعو اًيلع تدهش :لئاو يبأ نع "هحيحص" يف نكسلا نب يلع وبأ

 ؛ةدحوب هذ يلع نع دمحأ دنسم يف امو ,حرصأ اذهو ءأضوت دي هللا لوسر انيأر اذكه :الاق مث «قاشنتسالاو

 .مهوتي امك لصولا يف رهاظ الو لب ,حيرص ريغف «"دحاو فك نم" ةدايزب هحام نبا دنعو ءامهدعب اثالث ركذ

 "[؟١/4] حتفلا" يف مامهلا نبا هلاق ام ىلع ايباحص نورشعو ةثالث دي هئوضول نولقانلا :خلإ ءامب اعد هنأ

 يكاح هل لاقيو هيف ةجح هثيدحو ءمصاع نب ديز نب هللا دبع ثيدح هيف حرصألاو «نامثعو يلع :مهنم

 ناذألا بحاص هبر دبع نب ديز نب هللا دبعو «ةرحلا موي لتق ءيشحولا ةكراشمب ةمليسم لتاق وهو تُثُي هئوضو
 يمرادلا هاور ثيدحلا اذهو ؛مهريغو يئاسنلاو كلامو ناخيشلا هاور هثيدحو ءءوضولا بحاص اذه هللا دبع ريغ

 رثثو قشنتساو ضمضمف «همف ًالمف ئميلا هدي لحدأف ءأضوت نيح يلع ىلإ رظنن سولج نحن :لاق «ريخ دبع نع

 ىورو ءهروهط اذهف ُدك هللا لوسر روهط ىلإ رظني نأ هّرس نم لاق مث ؛تارم ثالث اذه لعف ؛ىرسيلا هديب

 ضمضم مث ءامهاقنأ ىح هيفك لسغف ءأضوت اًيلع تيأر لاق يحير نعد فاح نا نع[ 1 يذمرتلا
 - 2 «نيبعكلا ىلإ هيمدق لسغ مث «ةرم هسأرب حسمو ءانالث هيعارذو ءاّنالث ..هجو لسغو ءانالث قشنت قشنتساو ءانالث



 ءوضولا ةيفيك نايب م ةراهطلا باتك

 517011 ] ]ز] ]| ]0 ] انالث هيعارذو انالث م لو ثالث و اناث ضمضقغرو

 نيقفرملا ىلإ

 مز 2 كا لوس نوبظ ناك فيك كيرا ذآ :تيبعا 000 ا
 دبعو ةيح يبأ نع ينادمهلا قاحسإ وبأ هاور يلع ثيدح :لاقو «يلع نع ريح دبع نع قاحسإ يبأ نع هاور
 ثيدح ىلع نع ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع دحاو ريغو ةمادق نب ةدئاز هاور دقو «يلع نع ثراحلاو ريخ

 .حيحص نسح ثيدح اذهو ؛هلوطب ءوضولا

 ةدحاو ةفرغ اهضعب يفو «تافرغ ثالث اهضعب يفف قاشنتسالاو ةضمضملا يف ثيداحألا تفلتحا :حإ ضمضمت

 لك يل نازك فزع تان املا فاعلا ودعا اححسلا قدور ةنوع بر نامت دانور 78

 عيمجاف ةلضف فرغ تالئب امنهنم الك نأ ةفيخت وبأ ذحأو «ةضمضملا دعب اهب قشنتسي : ةلامو ةدعلاو ةقق# ةرم

 ىلع وضع فنألاو مفلا نم ًالك نإف ءسايقلا قفو ىلع ىلع هنوكب لوألا ىلع دراولا قيرطلا اذه حجحرو «فرغ تس

 :ليقو ءلوصألا يف ررقت امك فلاخملا ىلع سايقلل قفاوملا ححريف ءءاضعألا رئاس ف امك امهنيب عمجي الف ,ةدح

 .لصفلا هدنع ىلوألا نكل لصولا ةفينح وبأ زوج هنإ

 ءانيلإ بحأ وهف امهقرف نإو «زئاج وهف دحاو فك يف امهعمج نإ :يعفاشلا لاقو :[؟8 :مقر] يذمرتلا لاقو
 هيلع صنلا لمحتف «رسفم ددعتلا ثيدحو «صن ةدحولا ثيدح :لاقي دقو ءنيبلا نم فالخلا عفتري اذه ىلعف

 رابخأ امهنيب لصفلا يف يور :خلإ ضمضمت .مهفاف ءلوصألا يف ررقت ام ىلع امهنم لك يف ةدحولا داري نأب

 يف اهلحدأ مث ئميلا هدي ىلع ةأضيملا ىغصأ هنأ نامثع نع ٠١8[ :مقر] 0 :اهنمو ءّرم ام اهنم

 ؛هدج نع هببأ نع فرصم نب ةحلط ثيدح اهنمو ءهرخآب اًعوفرم ثيدحلا ثالث وشنت قشنتساو «اثالث ضمضمقف ءاملا

 ,للعب هوّلعأو ١١5[ :مقر] دواد وبأ هجرخأ قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصف يبلا تيأر «لاق
 سيل امي تاقثلا نع نأيو «ليسارملا عفريو ديناسألا بلقي ناك :نابح نبا لاق ءميلس يبأ نب ثيل هيف نأ :ىلوألا
 ىلع ءاملعلا قفتا :"ءامسألا بيذمت" يف يوونلا لاقو ,دمحأو يدهم نباو نيعم نباو ناطقلا هكرت ,مهثيدح نم

 داحنإ ف ىمعأ ءيجيف هبهذمل ىمحأ وهف يوونلا امأو ,يبهذلا هلاق امك باصق نابح نبا :انلق .هفعض

 .لاجرلا نف ةعجحارم ةيضق وه امك هقيثوتل حيحرتلاو «تاقثلا نم ثيلو :هسأر نم جرخي ام يلابي ال ؛هبرشم

 نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط اذه ُشْيأ :لوقيو ءهركني ةنييع نبا ناك دمحأ نع دواد وبأ هاكح ام :ةيناثلاو

 دعب الإ امي لمغي الف ةجردم ىلإ لاؤت ال ةجمحب هذه :انلق ئيدملا نبا نع يمرادلا نامثع هاكح اذكو ءهدح

 .نامزلا ءانبأ تاعطقم وأ ناسرفلا هباشتمي ال نآرقلا هباشتمم نايإلا بجاولاف الإو .هقفلا

 هل نأب ٌرقأو ءيدهم نبا نع يمرادلا هاكح امك رمع نب بعك وأ بعك نب ورمع هدح مسا ةلاهج :ةثلاثلاو
 دواد يبأ نع لالخلا ىور نكل «نيعم نبا نع يرودلا هاكح امك هتيب لهأ هركنأ نإو نوثدحملا هب ٌرقأو ةبحص
 5 .مسالا ةلاهج نع ًالضف ةلاهجلاب جرح ال ةبحصلا دعبف «ةبحص هدحل نأ ةحلط دلو ضعب نع



 ءوضولا ةيفيك نايب | اذن ةراهطلا باتك

 يفو 6 هللا لوسر ءوضو اذه :لاق مث امال هيمدق لسغو اثالث هسأر ع9

 هتياض' ىلع ي

 قشنتساو ءانالث هيفك لسغف ءامب اعد هنأ يلع نع ريخ دبع نع دلاخ نع :ةياور
 هفنا قوما لعد ةيغعسر ىلإ

 9 ءاثالث هيمدق لسغو ءةرم هيفي حسم ءامالث هيعارذو ءاثالث < د لسغو الث
 ةدحاو

 ءام هيف ءانإب نأف ,ءاع اعد هنأ :ةياور فو الماك دلك هللا 00000 :لاق
 فرظ 5 ههجو هللا مرك

 نبا وأ راصنألا نم هنأ ةحلط يف فالتخالل ؛هتبثي مل هنأ "هللع" يف هيبأ نع متاح يبأ نبا هاكح ام :ةعبارلاو -

 نباو نكسلا نب يلع وبأ فرصم نبا هنأب حرص دقو «تاياورلا يف ةرهاظ هتبسن ذإ ؛هاو لالعإلا هذهو ءفرصم

 .رثك قلو «"هخيرات" يف ةمثيح يأ نباو ؛"هخيرات" يف نايفس نب بوقعيو «"نيثدحملا دالوأ باتك" يف هيودرم
 كلت يف اندنع جرح ريغ اذهو «ةحلط دلاو ورمع نب فرصم لاحب ةلاهجلا نم ناطقلا نبا هب هلعأ ام :ةسماخلاو
 .ضعبلا دنع هنع دحاو ةقث ةياورب ةلاهجلا عفتري دق هنأ الع نورقلا

 ام ةلالد موصخلل ثيدح لثمأو «هدهاوشب هداضتعا دعب اميس ال هجوب نسحلا نع لزني ال ثيدحلا ةلمجلابو

 ([5174:مقر 1/١2355]"قاشنتسالاو ةضمضملا نيب عمجو ةرم ةرم أضوت" :هعفر امض سابع نبا نع مكاحلا هاور

 وبأ هاور امو ."هيف ذحأ يذلا فكلا نم قشنتساو ضمضمتو" :ظفلب هذ يلع نع يسلايطلا دواد وبأ هاور امو

 يف لئاوغلا نع هتمالس ملس ول هلك اذهف ١١[« :مقر]دحاو ءاه قاشنتسالا عم اًنالث ضمضمت مث :ظفلب دواد
 .اًنايحأ زاوجلا نايب ىلع لمحي دنسلاو ةلالدلا

 دمحأو يعفاشلا هجرخأ امك امهيلع ثحلاو قاشنتسالاو ةضمضملا باب يف اًضيأ لق ثيدحلا درو دق مث

 25 ]58/١1 مكاحلاو [٠5١:مقر ءال١/8] ةعزخ نباو دوراجلا نباو ,"امهيدنسم" يف ١5784[ :مقر ]4:/51١

 ١١54 :مقر يئاسنلاو 2١47 :مقر دواد وبأو 2788 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ,”"مهحاحص" يف [515:مقر

 ءءوضولا غبسأ :هعفر ةربص نب طيقل نع "مهننس" يف [؟79:مقر ]50/١., يقهيبلاو [45/8 :مقر هحام نباو
 ملكتو «ناطقلا نباو يوغبلاو يذمرتلا هحّحصو ءاًمئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالا يف غلابو ءكعباصأ نيب للخو

 هنكل «هنع دواد يبأ نع لالخلا هاكح امك طيقل نب مصاع نع ريثك نب ليعامسإ عامس مدع ةهج نم دمحأ هيف

 ظفل يفو ءامئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالاو ةضمضملا يف غلابو :ظفلب يبالودلا ىورو اًضيأ هريغ مصاع نع يور

 ."ضمضمف تأضوت اذإ" ١45[: :مقر] دواد يبأل

 ةعيشلا ىلع در هيف :خإ هيمدق لسغو .هليوأت ءيجيو «يعفاشلا قفاوي هرهاظ هلك يأ :اثالث هسأر حسمو
 عم :هللا لوسر ءوضو هدد هبانج نع اهزنت طقاس ةيقثلا ىلع لمحلاو .ههجو هللا مرك هعابتال نيعدملا

 أضوت دق هنإف «ةنسلاو ضرفلا ةاعارم نم لامكلا هجو ىلع ايتآ يأ ! :ًالماك .ضئارفلاو ننسلا ىلع لامتشالا

 .اضيأ نيترم وأ ةرم



 ءوضولا ةيفيك نايب 84 ةراهطلا باتك

 هدي يعاد ءانإلا ئميلا هديب ذحأف هيلإ رظنن نحنو :ريخخ دبع لاق «تسطو

 «ضمضمو 9 ًالمف ءانإلا ئميلا هدي لحدأ مث «تارم ثالث هيدي لسغ مث ,ىرسميلا

 ىلإ هدي لسغ مث ءتارم ثالث ههجو لسغ مث ؛تارم ثالث اذه لعفف ءقشنتساو
 قاشنتسالاو ةمضمضملا

 هيمدق لسغ مث «ةدحاو ةرم هسأر اهب حسم مث هديب ءاملا ذحأ مث ,تارم ثالث قفارملا

 لوسر روهط ىلإ رظني نأ هرس نم تقني ا < ىو ام
 ءاملا ذحأ

 لسغو مالت قشدتساو امال صضمضمو ءاالث هيفك لسغف ءاع اعد " - قو

 :لاق م ,.هتعلص ىلع هبصف هفك يف ءام ذخأ مث ءاّنالث هيعارذ لسغو ل هي
 هعضو يأ

 هنأ :يلع نع ةياور قو اتق لإ زمرد 29 نا ل مو ووظ لإ نظن أ ف هوم

 نينووقعيا قب كيتخ نو هللا قع: لاق لَك هللا لوسر ءوضو اذه لاقو ءانالث اًنالث أ أاضوت
 ثيدحلا اذه ةاور دحأ هئوضو ءاضعأ أسغ

 ا ا 6 الل لولب نأ راقب 6و يولا ثيدحلا اذه يف ةفينح يبأ نع ىور نم هب نعي
 ًادتبم

 يول ها يي سلا ب ىلإ .امهيتلكل لماشلا اهسنج يأ :خلإ هدي لسغ

 [اهحتفو ءاطلا مضب] :خلإ روهط ىلإ .بحتسم هنإف ؛ءوضولا رؤس نم يأ :هنم برشف .عباصألا ىلإ قفارملا
 0 :هتعلص ىلع .هدي يف ام. فتكي مل يأ :خلإ ءام ذخخأ .ىرغصلا هتراهط لامعتسا يأ

 سأرلا مدقم رعش راسحنا ةعلصلاو ءعلصأ ناك

 يف ينانشألاو لدعلا ةحلطو رفظملا نباو ورسح نبا اهجرخأ ةدحاو ةرم حسملا ةياور نأ ملعا :خلإ ىور نم

 «ننسلا باحنصأ اهجرخأو «ةفينح يبأ باحصأ نم ظافحلا رثكأو ٍبعصم نب ةحراخ ةياور يهو "مهديناسم"

 ظافحلا فلاح هنأ هيلع دروأ امف «ئيطقرادلا هقيرط نم هجرخأو ءانالث هسأر حسمو :هنع فسوي وبأ ىور «معن

 هنأ :اًيناثو «ةربتعملا يهف ف انركذ ام ظافحلا هباحصأ رثكأ ةياور نأ :الوأ تاروكلف ءاضيأ هيفذم قلاعو كيلغلا ل

 امك براقم هدانسإو ءانالث هسأر حسم :هيفو ؛يلع نع سيق نب ةيح يبأ قيرط نم "هدنسم" يف رازبلا جرخأ
 نع كاحضلا نع ثراحلا نع هوحن ةفينح وبأ هاورو ءاثالث هسأر حسمو :يذمرتلا دنع وهو :لاق «ظفاحلا هلاق
 "عماجلا" هركذيس ام :ائلاثو «ينائشألاو رفظملا نبا هجرخخأ ءاعوفرم يلع



 ءوضولا ةيفيك نايب مه ةراهطلا باتك

 هيدي ّدم مث ءهخوفاي ىلع هدي عضو هنأ ىلع اًنالث هسأر حسم 5 يبلا نأ دلاخ نع
 أر مدقم يأ

 ةرم كلذ امنإو ,تارم ثالث كلذ لعجف «هسأر مدقم ىلإ مث ؛هسأر رخؤم ىلإ
 آن

 ا ا و هاج ا .هدي نيابي ل هنأل ؛ةدحاو

 لمحي نأ دعبي الو :"هحرش" يف يراقلا لاق ا تارم ثالث .عطقنم دانسإب وأ مدقملا هدنسب :دلاخ نع

 ءرسيألا هفرط ىلع ىرسيلاو «نميألا هفرط ىلع ىئميلا هدي مث ,هرخؤم ىلإ هسأر 0

 رسيألا مث نميألا هفرط ىلع اهعضو مث .هرخآ ىلإ هحسمو هسأر مدقم ىلع ةدحاو اًذي عضو هنأ نككبو
 نم ةرملا ريركت ىلع "ةيادهل" بحاص هلمحو .لاصتالا مكح يف هنإف ؛حسملا يف لاصفنالا رضي الو ءاهحسمو

 .السغ حسملا بلقني حسملا ديدحت ىلعو ءرسيلا ىلع حسملا ءانيف الإو «ديدحلا ءاملا ذحتأ ريغ

 .باعيتسالل تارم عقو امنإو :خلإ كلذ امغإو
 هنأ عم سأرلا ءامب نينذألا حسمب اذهو ؛لضفألا نايبل هسأر نم قرافي مل يأ :يراقلا لاق :خ! نيابي مل هنأل

 هيفرط ىلع هيفك نطبب رمي مث هافق ىلإ امهدمبيو هسأر مدقم ىلع هيدي عباصأ ثلث عضي نأ ىلوألا معن ءلصفي
 يف روكذم رخآ قيرط حسملل مث .اهعضو يف فورعملا وه ام ىلع نينذألا امي حسمب مث ؛ماهيإلاو ةحبسملا دعبيو
 قيرط نم ئطقرادلا هجرخأ ثيدحلا اذه نأ ملعا :خلإ نيابي مل .مهفاف ثيداحألا ىلإ اًرظن هلاق ام رهاظلاو .هقفلا

 اًنالث :لاقف .كلذ يف ظافحلا فلاح ةفينح ابأ نإ لاقو ؛هب ةمقلع نب دلاخ نع ةفينح يبأ نع يضاقلا فسوي يبأ
 ةياورلا يف الإ ثيلثتلا اهيف سيل ةفينح يبأ نع ةياورلا هذه ىلإ رظنا: ًالوأ هيلع تلق «ةدحاو ةرم وه امنإو ءانالث
 يف ثيلثتلا نأ :اًيناثو ؟مامإلا ىلع كتلوص نيأ نمف «ةتكاس وأ ةلمحم وأ ةدحولاب ةحرصم امإ ةيقابلا لب «ىلوألا

 هينذأو هسأرب حسمو :ظفلب هنع ريخ دبع نع علس نب كلملا دبع قيرط :اهنم ءقرط نم يورم هيد يلع ثيدح
 يف رازبلا هاورو «هنع ةيح يبأ نع "تايفالخلا" يف يقهيبلا هحرخأ ام :اهنمو ؛هسفن ئيطقرادلا اذه هحرخأ ءانالث

 ةفص يف هنع هدج نع هيبأ نع نيسح نب يلع نب دمحم قيرط نم "هننس" ْف يقهيبلا هجرخأ ام :اهنمو «"هدنسم"
 ةرم هسأرب حسمو :جيرح نبا نع جاجح لاقو «هنع جيرج نبا نع بهو نبا لاق اذك :يقهيبلا لاق ءءوضولا

 ءءوضولا ةفص يف هنع يعازخلا ديعس نب نامثع قيرط نم "نييماشلا دنسم" يف يناربطلا هحرخأ ام :اهنمو «ةدحاو

 هركذ ام ملس ول هنأ :اثلاثو «ثيلثتلا ةياورب ةفينح يبأ درفت بهذ نيأ رظناف ,فعضم هللا دبع نب زيزعلا دبع هيفو

 نكر اندنع دعب مقي ملف مامإلا ىلإ دنسلا ةحص ملس ول هنأ :اعبارو «ةفلاخم الف "عماجلا" هدروأ ام هليوأتف

 ةرضح نم ةعقاولا ددعت ىلع اهددعت ئبو د يلع نم ةعقاولا ددعت زاوحل ؛ظافحلا ةفلاخك. مكحي يح ةضراعملا

 - ْ .زاوجللا نايب ىلع ثيلثتلا رودص نيو ؛ةلاسرلا



 ءوضولا ةيفيك نايب 5 ةراهطلا باتك

 1 ل ا 2 1 ل و هفك يف ءاملا لعج نمك وهف تارم ثالث ءاملا ذخأ الو

 هيفو ئطقرادلاو رازبلاو دواد وبأ هجرخأ نامثع ثيدح نم يور امك هل درم الو اًعوفرم ثيلثتلا تبث دقو -
 هدنسف اذه ىلعو «نابح نبا هقثوو حلاص :نيعم نبا لاقو ءسأب هب ام :متاح وبأ لاق «نادرو يبأ نب نمحرلا دبع
 هجرخأ ,نارمح نع ميركلا دبع هعباتو «رازبلا هجرخأ «نارمح نع هيبأ نع ةورع نب ماشه هعبات اذه عمو ءنسح
 ءاضيأ لاقم هيفو «ءسابع نبا ىلوم ةمقلع يبأ قيرط نم اضيأ هحرحأو ءاندنع اًضيأ قثوم ميركلا دبعو ءاضيأ
 عفر مث ؛"انالث هسأرب حسمو" :هيفو «نامثع نع لئاو يبأ قيرط نم ٍئطقرادلاو ةميزخخ نباو دواد وبأ جرخخأو
 نكسلا نباو يطقرادلاو دمحأ جرحأو «هيقري ةعزخ نبا حيحصت نكل ؛ثيدحلا نيل قيقش نب رماع هيفو ,ثيدحلا
 هاورو «ةيفنحلا دنع هيف جرح ال ةلاهجلاو ؛هوحنب نامثع نع لوهجم وهو «ةراد نبا ثيدح نم ”هحيحص" يف
 هنوفعضي دمحم و «هنع هيبأ نع ينامليبلا نب دمحم نع ئطقرادلا هجرخأو ,عطقنم هنع وهو ؛هنع ءاطع نع يقهيبلا

 ا ايف فرع رافع رج دلل يع ا هردتج ىف املا ةتجرحلا ويهتن اح ورز كلت وو االتعا اره ريفا نبأ كل

 .يوقلاب سيل ىيحي نب قاحسإ
 هذه يف درف لمكأو .مهتمع ةيلبو ءمهل ءيرم ءييهو «نيثدحملا رثكأ ىلع لهس ةضراعملاو ةفلاخملا لوق نأ ملعاف

 يف عفرلا ىلع فقولا حيحرت ىلع اوؤرتحا يح ؛فقولاو عفرلا نيب ةضراعملا نومعزي امك يطقرادلا وه ةلهاسملا
 يذلا اذهو «نيطقرادلا مالك اذه :ةعمجلا باب ف "ملسم حرش" يف يوونلا لاق ءاهيف افلتخا دراوم 1-8

 لاسرإ وأ عفرو فقو ثيدحلا ةياور يف ضراعت اذإ هنأ نيثدحملا رثكألو هل ةفورعملا ةدعاقلا ىلع هانب هكردتسا

 يراخبلاو ءاهقفلاو نييلوصألا ةقيرط حيحصلاو «ةعونمم ةفيعض ةدعاق يهو ؛لاسرإلاو فقولاب اومكح لاصتاو
 .ةقث ةدايز األ ؛لاصتالاو عفرلاب مكحي هنأ نيثدحما يققحمو ملسمو
 ىلإ ةفينح يبأ ةبسنب كل عطقلا بحو نيأ نم هنأ :اسماخو ءعضاوم يف كل عفنلا ريثك هنإف ,ءكلذ ظفحاو

 لك ملس ولو ءمهولا كلذ هضرعو ءيضاقلا نود نمم لب هنود نمم الجر كلذ ىرتعا هنأ زاج دقف «ةفلاحملا
 نونمؤي نمم ثيدحلا ةمئأ ريهاشم ىلعأل تضرع ظافحلا ةفلاخم نإف ؛ةفينح يبأ مامإلا ليذل ردكم ريغ اذهف كلذ
 نب مساقلا ديبع وبأ لاق هنأ ملعا مث ءامهريغو عضاوملا نم ريثك يف جاجحلا نب ةبعشو كلام مامإلاك مهتمامإب

 ظفاحلا هبقعتو «يميتلا ميهاربإ نع الإ سأرلا حسم يف ثلثلا لامكتسا هنع ءاج فلسلا نم اًدحأ ملعن ال :مالس

 .هد سنأ نع ةداتق نع قيرط نم اًضيأ هدروأو «ةرسيمو ناذازو ءاطعو ريبج نبا نع ةبيش يبأ نبا هاور هنأب
 حسم" :تلاق ءأضوتي دلي يبلا تأر اهنأ ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا نع يذمرتلا ىور :خلإ ءاملا ذخأ الو
 ؛يلع نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق «[75 :مقر]"ةدحاو ةرم هينذأو هيغدصو ربدأ امو هنم لبقأ ام حسمو ةسأر

 هجو ريغ نم يور دقو ؛.حيحص نسح ثيدح عيبرلا ثيدح :ىسيع وبأ لاق ءورمع نب فرصم نب ةحلط دحو
 -  «مهدعب نمو هي ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو «ةرم هسأرب حسملا دلو يبلا نع



 ءوضولا ةيفيك نايب ىلا ظ ةراهطلا باتك

 ديز نب دوراحلا مهو هنع ىور ىلا ثيداحألا يف نيب هنأ ىرت الأ ,.هعوك ىلإ هذم مث

 5 ههجو هللا مرك
 ام هانعم نأ نيبو .ةدحاو ه هرم ناك حسملا كارمع نب كنسأو بعصم نب ةحجراحخو

 نأ ظفللا اذه ىلع ةريثك ٌدكَك يبلا باحصأ نم ةعامج نع يور دقو :لاق ءانركذ
 باحصأ ةفص رجلاب

 مو مهريغو دوعسم سم نب هلا دبعو يلعو نامثع مهنم اّنالث ها ا ذي نا
 بلاط يبأ نب نافع نب

 فال عم هنأ الإ هل ب :يقهيبلا لاق

 انابلعج نبق اركاب ىلع الا اع ناك ليك ملعلا لهأ دنع ةجحب سيل ظافحلا
 ومحم حسملا ثيلثت نعم 27

 .ةدحاو ةرم سأرلا اوأر قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا نباو يروثلا نايفسو دمحم نب رفعح لوقي هبو -
 هللاو يإ :لاقف ؟ةرم ئزجيأ سأرلا حسم نع دمحم نب قداصلا اًرفعج تلأس :لوقي ةنييع نب نايفس نع يورو

 نع ريخ دبع نع يور اذكو «ةرم هسأرب حسم :هيفو ءاعوفرم 0 ل
 وهو ةدحاولا ةرملاب ةديقم امإو ةقلطم امإ اهحاحص نع صحفلاو عبتتلا دعب حسملا ثيداحأ ن أ ملعاو قو يلع

 كيدحت يف حسما تيلتت عصي لو «فعضلا ىلإ ةوزعمف حسملا ةينثتب ثيداحألا ضعب يف درو امو ءحيحصلا

 ياش: ضولا ودان اهرع هنا ةفلظم يووداط اةانيد ىلع انإو ءّرم امل امإ هب كلي يعفاشلا لاق امنإو ءحيحص

 ىرخألا ثيداحألاو «لمتحم رهاظ ثيدحلا اذه نأب ةيفنحلا هنع باجأو ءلسغلا ىلع اسايق امإو ءحسملاو لسغلل

 «لسغلا ىلع ساقي الف ريسيتلاو فيفختلا ىلع حسملا ءانب نأبو ءاهيلع لمحيف ةدحاو ةرمه ةرسفم تدرو

 هيلعو ءحسملا ددع ركذ "نيحيحصلا" نم قيرط يف دري مل هنأ ["١/914]"يرابلا حتف" يف رجح نبا فرتعاو
 ةرمب حسملا ىلع لدت اهلك حاحصلا نامثع ثيداحأ دواد وبأ لاقو «ثيلثتلاب لئاقلا يعفاشلا الإ ءاملعلا رثكأ
 ىلع ثيلثتلاو ددعتلا قرط ةيفنحلا لمحي دقو «ديحوتلاب لئاق اًضيأ يعفاشلا نأ ىلإ ريشت يذمرتلا ةرابعو «ةدحاو

 يبأ دنع نونسم ىعملا اذمب ثيلثتلا نأ :"ةيادحلا" حورش ضعب يفو «ءاملا ديدحت ىلع ال دحاو ءامب حسملا تارم

 دنزلا فاكلا مضب :هعوك .[١77/1]هنع يورمو عورشم هنإ :"ةيادحلا" يفو ,هنع نسحلا ىور ام ىلع ةفينح

 انهه دارملا وهو «غسرلا يلي امم عارذلا يف نيدنزلا افرط امه :ليق ,عاكلاك مامبإلا يلي يذلا

 نع يطساولا دومحم نب دمحم نع [١:مقر 89/1«2] "هننس" يف ئيطقرادلا ىور :لوقأ :اًطلاغ ةفينح ابأ لعج

 أضوت هنأ هذ يلع نع ريح دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةفينح يبأ نع ينامحلا ىيي يبأ نع بويأ نب بيعش
 - ١ نم ةعامج هفلاحو «دلاخ نب ةمقلع نع ةفينح وبأ هاور اذكه :لاق مث ءانالث هسأرب حسم :هيفو ,ثيدحلا



 ءوضولا ةيفيك نايب 84 ةراهطلا باتك

 فيك قيلأو ردجأ يأ

 هل 015000 عما دنع اجا ع ثيل اذ اذه
 نيئدحملا عيمج ي نملك هدانسإ ِِق يأ

 1 ها ماو ا او عنا نان هو .هدانسإ يف نيمسالا فحصف فحصف ؛«يلع نع ريخ دبع نع

 نإ :لاق مهايإ هفالخ عمو .ةدحاو ةرم هسأر حسمو :هيف اولاقف ةمقلع نب دلاخ نع هوورف «تاقثلا ظافحلا -

 امأو «ةفينح يبأ لثم نم اميس الو «ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا :تلق .ةدحاو ةرم سأرلا حسم ءوضولا يف ةنسلا

 كلذب حرص ءاضيأ هلي ةفينح يبأ دنع نونسم حسملا راركت نأل ؛حيحص ريغف حسملا مكح يف فلاح دقف :هلوق

 دنسب هحام نبا هاور ام :اهنم نيترم حسملا يف اًضيأ ثيداحألا تدرو دقو ءدحاو ءاب نكلو «"ةيادهلا" بحاص

 ثيدح وه :يذمرتلا لاقو «[478 :مقر]"نيترم هسأر ىلع حسمو الت يبلا اضوت" :عيبرلا نم هب سأب ال

 حسمو" :ديز نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلا هاور ام :اهنمو «نيريس نبا لاق هبو :ربلا دبع نبا لاقو ءنسح
 ]١71/7[. يراخبلا حرش ئيعلا .حيحص هدنسو «[35 :مقر]"نيترم هسأرب

 :لوقأ :ةبعش طلغ دق .مهو اميف اهسو «ءمهو اميف أطحأ يأ :مهو .هرهاظب لقي مل هنأ عم :اًنالث حسملا

 هاياطخ ىلع ةيورملا ننسلا ترفاظتو ةتسلا حاحصلا تألامت دقو ؛ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ وه جاجحلا نب ةبعش

 حارشلا هرطس ام اهرثكأو «للعلا بتك يف وأ ,ثيداحألا نمض يف اهيلع اوهبن دقو ءاهريغو ءامسألا يف ةريثكلا

 يوونلا حرش" يف ام :اهنمو .ثيدحلا اذه يف هوركذ ام :اهنمف ءامهحورش يف امهريغو ينالطسقلاو يوونلاك

 نامثع نب دمحمو «لوألا قيرطلا ف نامثع نب ورمع مسا يف "ةنحلا هب لحدي يذلا ناميإلا نايب باب" يف "ملسمل
 يف امك نامثع نب ورمع هباوص نأو «ةبعش نم طلغو مهو يناثلا نأ ىلع اوقفتاو :يوونلا لاق «يناثلا قيرطلا يف

 هيمسي ناك هنإف «ةبعش نم مهو اذه :نأشلا اذه لهأ نم نوصحي ال تاعامجو يذابالكلا لاق .لوألا قيرطلا

 .ملعأ هللاو يراحبلا نم ةاكزلا باتك يف ةبعش ةياور نم مهولا ىلع عقو اذكو ءورمع وه امنإو ءادمحم
 نع ميهاربإ نب دعس نع ةبعش نع دسأ نب زب نع "حارو دجسملا ىلإ ادغ نم لضف" يف يراخبلا هاور ام :اهنمو
 ةبعش عبات :"يراسلا داشرإلا" يف لاق .[577 :مقر] ةنيحب نب كلام :هل لاقي الجر تعمس لاق مصاع نب صفح

 يطقرادلاو يليعامسإلاو يئاسنلاو ناخيشلاو دمحأو نيعم نبا مكح نكل «ةملس نب دامحو ةناوع وبأ كلذ ىلع

 ةبحصلا نأ :امهيناثو «كلام ال هللا دبع مأ ةنيحب نأ :امهدحأ :نيعضوم يف كلذ يف ةبعش مهوب ظافحلا نم مهريغو

 .ةمدقملا يف هلك اذه مدقت : امك ةباحصلا ف اًكلام دحأ ركذي لو «كلامل ال هللا دبعل ةياورلاو

 ةمقلع نب دلاخ نع ثيدحلا اذه ةبعش ىورو :يذمرتلا لاق [بألاو نبالا يمسا فرح يأ] :نيمسالا فحصف

 نع ريخخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةناوع نأ نع يورو «ةطفرع نب كلام :لاقف «هيبأ مساو همسا يف أطحأف
 نم عماجلا لاق ام حصف .ةمقلع نب دلاخ حيحصلاو «ةبعش ةياور لثم ةطفرع نب كلام نع هنع يورو هذ يلع
 نيمسالا فيحصت يف هئطخ و ةبعش طلغ



 اثالث اثالث ءوضولا نايب 19 ةراهطلا باتك

 هوبسنل ةفينح يبأ نم طلغلا اذه ناك ولو «ةطفرع :ةمقلع لدبو ءكلام :دلاح لدب لاقف
 هوحن وأ

 .ىرفا حار رول لقوم دقو علا و ور ؛ةفرعملا ةلقو ةلاهملا ىلإ
 ىوقتلا مدع ثيدحلا نف يف

 [انالث نذل ةويض ولا ناني

 ءانالث انالث ًأاضوت نامثع نأ :نامثع ىلوم نارمح نع ءاطع نع ةفينح وبأ ١--
 حابر يبأ نب

 .ًاضوني دي هللا لوسر تيأر اذكه :لاقو
 ثيلثتلا هتداع ناكف

 [ةرم ةرم ءوضولا نايب|
 :هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -7

 ناميلس دئرم نب

 امك [نيثدحملا ءاهقفلا وأ نيثدحملا نم هؤادعأ يأ] :خلإ هوبسنل .ةقيقحلا يف ناطلغ امهو :خإ ةمقلع لدبو

 ىح «مههقفت ىلإ ارظن ؛ناميلس يبأ نب دامحك هخويش ضعبو ءدامح نب ليعامسإو ادامح هنبا نباو هنباو هوفعض
 دمحأو كرابملا نباو نينايفسلا ركذيو «ءاهقفلا بهاذم نايب همازتلا عم همسا ركذ نع ىشاحتي يذمرتلا نأ

 يف اًبصعت هريغو ةفينح ابأ اوفعض دقف امهريغو يدع نباو ئطقرادلا امأو ,مهريغو اكلامو يعفاشلاو قاحسإو

 .مهفاف داقنلا ٠ نم هريغو ييعلا هيلع مهبقعت دقو «نيدلا

 ناخيشلا هاورو ءورسح نبا هحرخأ اذكه :حلإ ةفينح وبأ .ىولبلا مع يذلا بصعتلا ةهج نم :ىوهملا عابتاو

 سابع نبا نع يورو «حسملا ثيلثت ىلع هيف ةلالد الو «هئوضو ءاضعأ لسغ يأ :خلإ انالث ًاضوت .دواد وبأو
 ديز نب هللا دبع نع يورو «رباج نع اذكو ؛"نيترم نيترم" :ةريره يبأ نعو «"ةرم ةرم اضوت" :اًعوفرم
 دقو :يذمرتلا لاق ؛"هيلجر لسغو .هسأرب حسمو «نيترم نيترم هيدي لسغو ءانالث ههجو لسغف أضوت" :اًعوفرم
 لهأ ضعب صخر دقو .[47 :مقر]انالث هضعبو «ةرم هئوضو ضعب أضوت دلت يبلا نأ :ثيدح ريغ يف ركذ
 ثيلثت ىلع قرطلا رثكأو .ةرم وأ نيترم هضعبو ءانالث هئوضو ضعب لحرلا اضوتي نأ اًسأب وري مل كلذ يف ملعلا
 اًمالث ءوضولاو ءنسح اذه :"أطوملا" يف دمحم لاق «زاوجلل ميلعت ةرملاو نيترملا لعلو «ةرمتسملا ةداعلا وهف لسغلا

 ]١1/ ١81١[. هل ةفينح يبأ لوق وهو ءاضيأ ئرزحت تغبسأ اذإ ةدحاولاو «نائرجي نانثالاو ءلضفأ اًنالث

 نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع يروثلا قيرط نم ةفينح وبأ هاورو «يراخبلا هجرخأ :خلإ ةفينح وبأ
 مث :"هطسوأ" يف يناربطلا دازو «"ةدحاو ةدحاو" :ظفلب "هيوم دئاوف" يفو «"ةرم ةرم اضوت" :هعفر سابع نبا

 خف ءايبألا ءوضاوو يئوضو اذه :لاقو ءامالث اًنالث أضوت م :مكلبق ممألا ءوضو اذه :لاقو «نيتنث نيتنث أضوت

 ."ةيامحلا حرص" يف هانحضوأ مالك هدنس يفو 551١[( :مقر ءا/8 /4] يلبق



 ءوضولا يف نيلجرلا لسغ كنايب 0 ةراهطلا باتك

 .ةرم ةرم أضوت د5 يبلا نأ 5 0-0 ٍِع .نلادص لن
 رزاوجلا نايبل 0

 [ءوضولا يف نيلحرلا لسغ نايب]
 بيقارعلل ليو :235 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا 3 براخ نع ةفينح وبأ -7

 منهج يف داو

 .رانلا نم

 ةرملا وه بحاولا نأ ىلإ ءاميإ ؛ةرم ةرم هسأر حسمو هئوضو ءاضعأ لسغ يأ :يراقلا لاق :خلإ ةرم أضوت
 نع دمحأ ىور دقو «يعفاشلل افالخ ةدحاو ةرم حسمي سأرلا نأ ىلع روهمجللاو ,ةنس لسغلا ثيلثتو «ةدحاولا
 نمو «نالفك هلف نينثا أضوت نمو ءاهنم دبال ىلا ءوضولا ةفيظو كلتف ةدحاو أضوت نم :اعوفرم رمع نبا

 هجام نباو نابح نباو يقهيبلاو ييطقرادلا نع 5 . ابق نم ءابسألا عوطووب قئوضو كللدنا 05 [ضاوت
 الإ ةالصلا هللا لبقي ال ءوضو اذه :لاقو ةرم ةرم أضوت ُلُك هنأ :اًعوفرم اوور مهنأ مهريغو يناريطلاو دمحأو
 يئوضو اذه :لاقو اًنالث اّنالث أضوتو «نيترم رجألا فعاضي نم ءوضو اذه :لاقو نيترم نيترم أضوتو ءهب
 يلبق نم ءايبنألا ءوضوو
 وه امك حسملل انهه ضرعتي مل هنإ :لاقيو ءءاضعألا لسغب لاثمألا هذه يف ءوضولا رسفي نأ نسحألا :لوقأ

 هس امك اهيا علا منع واوا ءوكرلا لغ قرط نم ريثك يف ءوضولا ضعب ىلع رصقلا عقو دقو «ردابتملا
 .اًنالث ثالث ًاضوت هنأ :يور ام ىلع ءانب حسملا ثيلثت نم يعفاشلا هلوقي امع يصفتلا هيلع بعص يراقلا
 وه ثالثلا عومجم :لوقأ يكل «ناتنس نايرحألاو ضرف ىلوألا ةرملا نأ مهوق نم حال نإو مهإ :اًيناث لوقأو

 ضرفو ةنس رجفلا يف لصفملا لاوطلاك ةنونسملا ةءارقلا نأ امك دحاو ثيلثتلا دعب امهقادصمو ؛ةنسلاو ضرفلا
 ؛ةنس ردقلا اذه ىلع دئازلاو ضرف ةليوط ةيآ وأ ءتايآ ثالث وأ ةيآلا وه ةضيرفلا نأ نظي ام ققحما سيلو ءاعم

 نمض يف ققحتي دقو «ةرم نمض يو ةيآ نمض ف ققحتي دق وهو «ةءارقلاو لسغلا قلطم ضرفلا نأل كلذو
 نأ سيلو ءءازجأ فلأ عومجم كلذكو ءمسحج نيئزحلا عومجم ءرجلاب نيلئاقلا دنع نأ امك ةرمو ةيآ نم رثكأ
 ةرملا اهنم نإف ةنسلا دارفأ نم رثكأ دارفأ ضرفلل معن «هضراوع نم لب مسج سيل دئازلاو مسح اهنم نيأزحلا

 اذه انققح دقو الثم لاوطلا الإ وأ ثالثلا الإ ةنسلا دارفأ نم سيلو «رثكأ ةءارقو ةيآ ةءارقو ثالثلاو نيترملاو

 .همث بلطيلف ردقلا اذه اهنم انلمجأ ءانبتك نم عضاوم ف ثحبلا

 وهو «عبرألا تاوذ نم مدقلاو قاسلا لصفم نيب نيبعكلا فلخ يذلا رتولا وهو ءبوقرع عمج :خلإ بيقارعلل
 :مقر ملسمو 217 :مقر يراحخبلا] ناخيشلا ىورو ؛"يرزجلا ةياف" نع لقن اذك ناسنإلا نم بقعلا قيوف

 يذلا وضعلا هنأل ؛باذعلاب بقعلا صعو :يراقلا لاق .رانلا نم باقعألل ليو :ورمع نبا نع امهريغو ١
 - ,هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف «بقعلا بحاص دارأ :ليقو .لسغي مل



 ءوضولا يف نيلجرلا لسغ نايب 4١ ةراهطلا باتك

 1 ا ا م او ا انا فس هن دهاجم نع روصنم نع ةفينح وبأ -ه :
 ريبخ نب 2 رمتعملا نب

 ءاملا اوغلبأ مكلجرأ متلسغ اذإف :لاق اذلو ءءوضولا يف مهلجرأ لسغ نوصقتسي ال اوناك مهنأل ؛كلذ لاق امنإو -

 يف مكاحلاو [4١7١”:مقر ]2191١/4 دمحأ ىور دقف «نيلحرلا لسغ باعيتسا دوصقملاو .بيقارعلا لوصأ

 ىورو .رانلا نم مادقألا نوطبو باقعألل ليو :ظفلب ثراحلا نب هللا دبع نع [٠5:مقر 250177 /1] "هكردتسم"

 هللا دبع نب رباجو ةشئاعو ورمع نب هللا دبع نع بابلا يفو :لاقو 4١[ :مقر]اًعوفرم ةريره يبأ نع كلذ يدمرتلا

 مث ,نايفس يبأ نب ديزيو صاعلا نب ورمعو «ةنسح نب ليبحرشو ديلولا نب دلاخو بيقيعمو «ثراحلا نب هللا دبعو
 نم مادقألا نوطبو باقعألل ليو :لاق هنأ دلي يبلا نع يورو .حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح :لاق

 .نابروج وأ نافخ امهيلع نكي مل اذإ نيمدقلا يلع حسملا زوجي ال هنأ :ثيدحلا اذه هقفو .رانلا

 ديعولا نم درو ام ىلع ءانب ضرف ءوضولا يف نيلجرلا لسغ نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه :قحلا دبع خيشلا لاقو

 دتعيو ربتعي نم دحأ نع هفالخ تبثي ملو ءراصمألاو راصعألا ءاهقف روهمج هيلعو ,حسملا يفكي الو ءهكرت ىلع

 يكاحلا ديز نب هللا دبعو نامثعو يلعك ةباحصلا ءامظع نم سانلا هملعو دو هءوضو ىور نمو ,عامجإلا يف هب

 ءوضولا يف نيلحرلا دو هلسغ ىلع اوقفتا لد مهريغو رمع نب هللا دبعو ةريره يبأو رباجو سنأو ُدُك هئوضول
 .نيفخلا سبلي مل اذإ

 ريغ يف هكرت ىلع ديعولا دروو ءتحصو يونعملا رتاوتلا دح تغلب ىصحت الو دعت ال ثيداحأ بابلا فو

 ةءويطولا عابسإب 25 ىلا: هرم نع لخرألا نوكشع اوناك ةباعنصلا نأ نك زم ىو كا كنع نفوةيدح

 ءاطعل تلق :لاق هنأ ناميلس نب كلملا دبع نع يواحطلا ىورو «خستناو حسملا اوكرتف هكرت ىلع مهدعوأو
 عمجأ :اولاقو «هللاو ال :لاق ؟نيمدقلا حسم ةباحصلا نم دحأ نع كغلب له :نيعباتلا رباكأ نم وهو ناسارخلا

 .قباسلا فالخلا عفري قحاللا عامجإلاو ,فالتخا مهنيب ناك ام دعب امهلسغ بوحو ىلع ءاملعلا

 ؟امهنيب عمجلاب مهضعبو «رييختلاب مهضعبو «حسملاب نولوقي ضعبلا نأ فالخلا لقن دقو عامجإلا فيك :ليق نإف

 ؛هدحاج رفكي اعامجإ سيل هنأ رمألا ةياغ ءهب دادتعالا مدعو «فلاخملا ةردنل «ربتعي ال فالخلا اذه نأ :باوجلاف

 تألامتو ترفاظتو رابخألا هب ترتاوت ام ىلع دمي يبلا ةنس هنّيبو ءاهبتشمو ًالمتحم عقو هللا باتك نأ :ةصالخلاف

 اذإف' :ةدايز "دوقعلا" يفو :رانلا نم .مهفاف "حيباصملا ةاكشم" ةمجرت يف خيشلا هلاق ام صخلم اذه هراثآلا هب

 اذه ريغب [457 :مقر] هحام نباو [؟5؟:مقر] ملسم هحرحأو ."بيقارعلا لوصأ ءاملا اوغلبأف فلحرأ ماسك

 رانلا نم باقعألل ليو :ظفلب 7841١[ :مقر ملسمو 2١17 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاورو «قيرطلا

 هيفو «نايفس نب مكحلا :اولاقو ءروصنم قيرط نم هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ :خلإ ةفينح وبأ
 انثدح ةصييق انثدح :يمرادلا دنع حيحص دهاش هلو :انباحصأ ظافح نم اغبولطق نب مساقلا لاق «بارطضا

 ."حضنو ةرم ةرم أضوت" :هعفر سابع نبا نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع نايفس



 ءوضولا يف نيلجرلا لسغ نايب 1١ ةراهطلا باتك

 325 يبلا أضوت :لاق هيبأ نع مكحلا نبا وأ مكحلا :هل لاقي فيقث نم لجر نع

 هشر ةفرغ

 نب مكحلا :ربلا دبع نبا لاق :يراقلا يلع لاق :خلإ وأ مكحلا .هيبأ مساو همسا نييعت يف اوفلتحا :خلإ لجر نع

 وهو «همسا يف روصنم باحصأ فلتحاف ءدهاجم نع روصنم هئثيدح ىور ؛مكحلا نب نايفس :لاقيو «يفقثلا نايفس
 هعاممو ل يبنلا نم عمسي ُش هنإ :لاقي دانسإلا برطضم ءوضولا يف دحاو ثيدح هل «زاجحلا لهأ نم دودعم

 نب مكحلا وه :قاحسإ نبا لاقو ؛هلثم ظفحلا يف وه نم هفلاخي لو «يروثلا مهنم «تاقثلا هلقن هنأل ؛حيحص يدنع

 ظ .يفقثلا بيقيعم رماع نب نامثع نب نايفس

 لاقو «ديعس يبأو ةثراح نب ديزو سابع نباو نايفس نب مكحلا يبأ نع بابلا ينو 5٠[: :مقر] يذمرتلا لاقو
 «نايفس نب مكحلا :"بيرقتلا يف" لاقو .ثيدحلا اذه يف اوبرطضاو «نايفس نب مكحلا وأ مكحلا نب نايفس :مهضعب

 :"تامهبملا" يف اًضيأ لاقو 21١147 :مقر] بارطضا هثيدح يف نكل ةبحص هل :ليق ءمكحلا نب نايفس :ليقو

 .نايفس نب مكحلا وه ,ءوضولا حضن يف هيبأ نع فيقث نم لحر نع دهاجم
 لاق ؛هحرف ماقم يف يأ [ءاجنتسالا وه روهطلاب دارملاف ؛هيفو هئاجنتسا عضوم يلاوح يف يأ :هروهط عضاوم

 هاور ثيدحلاو «هيفاني اميف ةسوسولا عفدل اذهو «هيذاحي اميف هرازإ قوف وأ هقوف نوكي نأ لمتحي وهو :يراقلا

 :هظفلو «نايفس نب مكحلا نع مكاحلاو 545١[ :مقر] هحام نباو ©١[ :مقر] يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ
 [477 :مقر] هحام نباو 0٠[ :مقر] يذمرتلا هاورو ."هجرف هب حضنف ءام نم افك ذأ اضوت اذإ ناك دعو هنأ"
 «بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .حضتناف تأضوت اذإ !دمحم اي :لاقف ءليربج ٍنءاح :ظفلب ةريره يبأ نع

 لئاضف يف هب لمعي فيعضلا ثيدحلا نكل «ثيدحلا ركنم يمثاحلا يلع نب نسحلا :لوقي يراخبلا اًدمحم تعمسو

 ءاضيأ سايقلاب انهه ديأت دقو اميسالو «ثيدحلا لوصأ بابرأ هيلع صن ام ىلع بوجوو ةيضرف الب لامعألا
 .بحأو نسحأ حضنلاف

 يف ئطقرادلاو ,"هكردتسم" يف مكاجلاو ١7877[ :مقر .151/4]"هدنسم" يف دمحأ هجرخأ ثيدحلا نأ ملعا مث

 ءوضولا ئملعف يلإ يحوأ ام لوأ يف ليئربح يناتأ :اعوفرم هيبأ نع ةثراح نب ديز نب ةماسأ ثيدح نم "هننس"

 نم نإ :هعفر رساي نب رامع ثيدح يفو «هحرف امي حضنف ءاملا نم ةفرغ ذأ ءوضولا نم غرف املف «ةالصلاو

 لسغو «دادحتسالاو ءطبإلا فتنو «ريفاظألا ميلقتو ءبراشلا صقو «كاوسلاو «قاشنتسالاو ؛ةضمضملا :ةرطفلا

 يف ةبيش يأ نباو “١7١[ :مقر ,555/4] "هدنسم" يف دمحأ هحرحأ .ناتتحالاو «ءاملب حاضتنالاو «محاربلا

 .حضنلا اذه وه حاضتتنالاو «[55914 :مقر] هجام نباو [5 4 :مقر] دواد وبأو ١١[ 448:مقر 2178 /١]"هفنصم"



 نيفخلا ىلع حسملا نايب 0 ةراهطلا باتك

 [نيفخلا ىلع حسملا نايب |

 ىلع حسمأ ةشئاع: تلأس :لاق حيرش نع مساقلا نع مكحلا نع ةفينح وبأ -هه

 ا اًيلع تنا :تلاق ؟نيفخلا
 هرضحا يأ

 ةقث «يفوكلا يدنكلا دمحم وبأ ءارغصم ةدحوملا مث ةانثملاب ةبيتع نب مكحلا :"بيرقتلا" يف لاق خا مكحلا نع

 وهف ١[. 467 :مقر]نوتسو فين هلو ءاهدعب وأ ةرشع ثالث ةنس تام ةسماخلا نم سد امبر هنأ الإ هيقف تبث
 لاق نم هلعل :مساقلا نع .نيعباتلا عابتأ نم هنأ رهاظلا :يراقلا لاق امك سيلو نيعباتلا نم ىرغصلا ةقبطلا نم

 ةقث ؛ماشلا ليزن «فوكلا نوكسلاب ينادمهلا ةورع وبأ ءاًرغصم ةمجعملاب ةرميخم نب مساقلا :"بيرقتلا" يف هل

 ىلع حسمأأ يأ :خا حسمأ .قأي امك دمحم نب مساق هنكل هه :مقرإ ةئام ةنس تام «ةفئلاثلا نم لضاف

 ."يراقلا حرش" يف امك ؟هي يبلا نع تباث امهيلع حسملا وأ ؟نيفخلا
 ئناه نب حيرش نع ةرميخم نب مساقلا تعمس :لاق مكحلا نع هجام نباو ملسم هاور ثيدحلا :خلإ تنا تلاق

 اًيلع تيتأف «نيم كلذب ملعأ هنإف ؛هلأساف اًيلع تئا :تلاقف «نيفخلا ىلع حسملا نع انه ةشئاع تلأس :لاق

 تيقوت هيفو «مايأ ةثالث رفاسملاو «ةليلو اًموي ميقملا حسمي نأ انرمأي ل هللا لوسر ناك :لاقف ءحسملا نع هتلأسف
 ميقملا حسمي ال هنأ :هنع ةياور يف كلم كلام ىلع در وهف .حسمب اًضيأ ميقملا نأو «رفاسملاو ميقملل حسملا

 لاق هنأ ةرامع نب يبأ هاور ام ىلع ءانب هيف تيقوت ال هنأ :ةياور يفو ,"هئطوم" يف هنع دمحم هاكح امك

 امو :هل لاق اًعبس غلب ح اًنالثو :لاق «نيمويو :لاق ءاموي :لاق ىمعن :لاق ؟نيفخلا ىلع حسمأ ع هللا لوسرل

 .[ةها/ :مقر] هجام نبا هاور «كل ادب

 وه سيلو «هدانسإ يف فلتخا دقو :دواد وبأ لاق نكل ١58[« :مقر] تئش امو معن :لاقو :دواد يبأ ةياور يفو

 ثيداحأ مث .هدانسإ يف فلتحخا دقو «بويأ نب ىييو يخيلسلاو قاحسإ نب ىييو مثرم يبأ نبا هاورو «يوقلاب
 ةثالث رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا :اعوفرم تباث نب ةعيزخ نع دواد وبأ ىور دقف «ديناسألا ةديج ةريثك تيقوتلا

 لاق «هدانسإب يميتلا ميهاربإ نع رمتعملا نب روصنم هاور :دواد وبأ لاق ١017[ :مقر] ةليلو موي ميقمللو «مايأ

 .روكذملا مكحلا دانسإب يمرادلا هاورو ؛«يلع نع انركذ ام هجام نبا ىور دقو ءاندازل هتدزتسا ولو :هيف

 نمو ءاسمح اهلعجل هتلأسم ىلع لئاسلا ىضم ولو :قيرط نم هيفو ء«دواد وبأ هاور ام ةعيزخن نع هجام نبا ىورو
 ىورو :[554 ,«هه“ :مقر]"نيفخلا ىلع حسملا يف رفاسملل نهيلايلو" :لاق هبسحأ ؛"مايأ ةثالث" :لاق قيرط

 صخر هنأ" :اعوفرم ةركب يبأ نع ١47[ :مقر] ةميزخ نباو [١:مقر ]١94/1« نطقرادلاو "هننس" يف مرثألا
 :مقر| يذمرتلا ىورو ؛"امهيلع حسمي نأ هيف سبلف رهطت اذإ ةليلو اموي ميقمللو ؛نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملل
 - عزتن ال نأ اًرفس انك اذإ انرمأي" :اعوفرم لاسع نب ناوفص نع ١71[ :مقر] يئاسنلاو 5



 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «"مونو لوبو طئاغ نم نكلو «ةبانج نم الإ نهيلايلو مايأ ةثالث انفافح -

 «تباث نب ةعيزخ نع يلدحلا هللا دبع يبأ نع يعخنلا ميهاربإ نع دامحو ةبيتع نب مكحلا ىور دقو ءحيحص

 ثيدح يلدجلا هللا دبع يبأ نم يعخنلا ميه اربإ عمسي دم :ةبعش لاق :ىيحي لاق :ئيدملا نب , يلع لاق ء.حصي الو

 نع يميتلا ميهاربإ انثدحف «يعخنلا ميهاربإ انعمو يميتلا ميهاربإ ةرجح يف انك :روصنم نع ةدئاز لاقو ء.حسم

 :دمحم لاق «نيفخلا ىلع حسملا يف دك يبلا نع تباث ن نب ةعزخ نع يلدحلا هللا دبع يبأ نع نوميم نب ورمع

 .لاسع نب ناوفص ثيدح بابلا اذه يف ءيش نسحأ

 اذه :لاقو «[15 :مقر]موي ميقمللو ةثالث رفاسملل :اًعوفرم ةعزخ نع هللا دبع بأ نع ورمع نع يذمرتلا ىورو
 رمع نباو كلام نب فوعو لاسع نب ناوفصو ةريره يبأو ةركب يبأو يلع نع بابلا فو حيحص نسح ثيدح
 لثم ءاهقفلا نم مهدعب نمو نيعباتلاو 5 ينلا باحصأ نم ءاملعلا رثكأ لوق وهو :تيقوتلا يف لاقو .ريرحو
 ,نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملاو «ةليلو اًموي ميقملا حسمب :اولاق «قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا ن 7 يروثلا نايفس

 .حصأ تيقوتلاو «سنأ نب كلام لوق وهو «نيفخلا ىلع حسملا يف اونقوي مل مهنأ ملعلا لهأ ضعب ىور دقو
 ءاهقرط ةرثكو ءاقرثكل ؛قيرطلا ةهج نم ال تيقوتلا ثيداحأ ضراعي ال تيقوتلا مدع ثيدح :لوقأ

 مدع داري نأب ليوأتلا لبقي صن هنأل ؛ةلالدلا ةهج نم الو «ءافلخلا متاح ىلع مهنمو ,«ماظعلا اهتاورو ءاّدوحو

 ضراعتلا ملس ولو «هدعب حسملا زوجي ال ىح مايألا هذه ىلع اًروصقم سيل هنأو ءرصحلا مدع ةهج نم تيقوتلا
 ةصخرلا هذه نأل ؛انل ديؤم وهو سايقلا ىلإ وأ ءانبهذم ىلع مهرباكأو مهرثكأو «ةباحصلا لاوقأ ىلإ عجريف
 نم امهآم بسح ىلع رفاسملاو ميقملل نيردقلا نيذمب عفترم يهو «ةقشملا عفرو جرحلا مدع ىلع ةينبم
 .مهفاف اهردقب ردقتت ةرورضلا نإف ؛ةرورضلا

 «ئناه نب حيرش نع ةرميخم نب مساقلا نع ةبيتع نب مكحلا نع يئالملا سيق نب ورمع نع ملسم جرخأ :هلأساف
 عم رفاسي ناك هنإف ؛هلأساف بلاط يبأ نباب كيلع :تلاقف «نيفخلا ىلع حسملا نع اهأسأ ةشئاع تيتأ" :لاق

 دير نع عيقملل ةلبلو اكوَيو ءرفاسملل نهيلايلو مايأ ةئالث كلي هللا لوسر لعج :لاقف «هانلأسف لك هللا لوسر
 ل يع نسل هي الا هلثم دانسإلا اذهب مكحلا نع ةسينأ يبأ نب

 ءاّيلع تيتأف ءنيم كلذب ملعأ هنإف ِءاّيلع تئا :تلاقف «نيفخلا ىلع حسملا نع ةشئاع تلأس" :لاق ئناه

 .يوونلا لاق امك نويفوك نويعبات حيرشو - مكحلاو شمعألاو .[؟7:مقر]"هلثم هلك يبلا نع ركذف
 لاق امك هنيعب هو اًسنأ مامإلا ىأرو «نويفوك' نويعبات حيرشو مساقلاو مكحلاو مامإلا انهه اذك :لوقأ

 نأو «ثراح نبا ال ئناه نبا وه ارش نأ رهظ انهه نمو «هيلإ رظنو هأر اًضيأ شمعألا نأ امك ئطقرادلا

 حرشل ةلومحم ةخسن يف سيلو «عماجلا نم مهو هلعلو «يتآلا ثيدحلا يف امك دمحم نبا ال ةرميخم نبا وه مساقلا
 .يوونلا لاق اذك هرحآ ةزمهب ئناهو «ءاحلابو نيشلاب حيرشو ةمجعملا ءاخلابو ميملا مضب ةرميفمو «يراقلا



 نيفخلا ىلع حسملا نايب هه ةراهطلا باتك

 .حسما :يل لاقف اًيلع تيتأف :حيرش لاق 325 يبلا عم رفاسي ناك هنإف

 525 هللا لوسر نأ : هيأ نم يري نر ةافيلس نه اداب ىع هز واح
 رم نب

 .رضحلا يف حسم ُدثُك هنأ ةشئاع ردت ملو ءرفسلا يف ناك ٌدلُو هحسم بلاغ نأ ىلع هيبنت هيف :رفاسي ناك هنإف

 رهاظلاو «"يراقلا حرش" يف ام ىلع .ههجو هللا مرك يلع ةفالخ يف ةفوك يضاق «ئناه نب حيرش :حيرش لاق
 .ثراحلا نب حيرش يضاقلا نأ

 دا ا ةءاضنلا قف حرش" يف خيشلا لاق «نيفخلا ىلع يأ [رفسلاو رضحلل لماشلا قالطإلا هرهاظ] :حسما

 دح توبثلا يف غلب نيفخلا ىلع حسملا ثيدح نأب اوحرص دق ظافحلا نم اًعمج نإ :"ةيندللا بهاوملا" نع

 ةرشعلا مهيفو «نينامثلا نع اًرواجتم هتاور ددع ءاملعلا ضعب عمج دقو «ةهبشو كش هيلإ قرطتي الو «رتاوتلا

 يف دمحم لاقو «ميقملل ال رفاسملل هنأ هنع تلقن ةياور يف الإ هله كلام الإ فلسلا نم هركني ملو «ةرشبملا

 رجح نبا لاقو ؛ميقملا يف كلام اهاور يلا راثآلا ةماعو «ميقملل فخلا ىلع حسملا زوجي ال :كلام لاق :"أطوملا"

 هاوتفو .هسفن ةصاخ يف ةماقإلا لاح حسملا يف هفقوت :ليقو ءاقلطم هزاوحب ةحرصم هنع ةحيحصلا تاياورلا نإ

 .يراصنألا بويأ يبأ نع هلثم لقنو «هزاوج ىلع
 سيلو «فخلا ىلع حسملا زوجي :"ةياقنلا حرش" يف ئمشلا لاقو 00 اًرفس هزاوحب ةنوحشم ةيكلاملا بتكو
 ءوض لثم هيف رابخألاو راثآلا تيأر بح حسملا زوحأ مل :لاق هنأ هلل ةفينح يبأ نع يورو «ةروهشم ةنسب

 اعوفرم مهنم اًرفن نيثالث :ةياور يفو نك ةنع روزا ةباتجسملا نم اًرفن نيثالثو ةعبس نإ :دمحأ مامإلا لاقو «راهنلا

 يف رجلا ةءارق لمح امأو «ءاوحلا لهأ نم هنأ كشأف «حسملا نع ٍئلأسيو لجرلا ءيجي :كرابملا نبا لاقو ءافوقومو
 سيل حسملا نإف ؛ةشدح نع ولخي الف ءمهضعب هبكترا امك لسغلا ىلع بصنلا ةءارقو ؛.حسملا ىلع "مكلحرأ"

 فو «نيفخلا ىلع حسملا نع ةباحصلا نم اًرفن نوعبس ئثدح :يرصبلا نسحلا لاقو ءاقافتا نيبعكلاب اًيغم

 ءرفكلا هيلع فاحخأ :يحركلا لاقو ءاعدتبم ناك هدقتعي مل نمف ةروهشم ةضيفتسم حسملا رابخإ نأ :"ةيادحلا"

 كلب ةفينح يبأ نع هلثمو

 ,همدعو ففختلا ديق نع اقلطم وأ «ءوضولا تاقوأ مومع رابتعاب باتكلا يف اًماع عقو نيلحرلا لسغ نأ ملعاو

 نإف ؛قلطملا كلذل اًديقم وأ ؛ماعلا كلذل اًصصخم عقو اًروهشم وأ اًرتاوتم هنوكل ؛نيفخلا ىلع حسملا ثيدحو

 امنإ هنإف ؛هليدبتو هخسنو هسفن مكحلا رييغت نيعمب ال ءفصولا رييغت ئيعم. باتكلا ىلع.ةدايزلا هب زوجي روهشملا
 باب نم لوصألا يف فرع ام ىلع يعفاشلا دنع خسنو ءاندنع دييقت وأ صيصخت اذهو ءرتاوتملا يعطقلاب روصتي

 باق «يورالا ل هبا و حرا مك لك نار هيا يحاول ع .هتايمسم ضعب ىلع ماعلا رصقو ؛صيصختلا

 َُرْسُعْلا مكي دير الو َرْسْيْلا مكب ديري :لاقو 00 :جحلا) جرح ْنِم ِنيدلا يف ْمُكيلَع َلَعَج امل : ىلاعت هللا

 - حسملا :ليقو «باتكلا رهاظب ًالمعو ةكيزعلاب اذهلأ نأ لسغلا نإ لماع قاوم :ةرقبلا)



 ا ىلع حسملا نايب 4 ةراهطلا باتك

 .تاولص سمح ىلصو ,نيفخلا ىلع حسمو .ًاضوت

 ةكم حتف موي دك يبلا نأ :هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -ها/

 ناححجر مدع دهشتف ثيداحألا امأو «ءضفاورلاو جراوخلا نم ةعدبلا لهأ ىلع اًدرو «ةئنسلل ًاراهظإ ىلوأ -
 سبلي ملو نيلجرلا لسغ اًففخم نكي مل اذإو ءامهعزني ملو حسم اففختم ناك اذإ دك هنإف ؛رخآلا ىلع امهدحأ
 وأ «ءاوملا لهأ ىلع درلاو ةينسلا ةينب حسم نإف «تاينلاب لامعألا :لاقي نأ حجرألا نكلو .حسملا لحأل نيفخلا

 ىلع امهنم لكل ةيولوألاف «نيتروصلا اتلك يف اًروحأم ناك رهاظلا باتكلاب ًالمعو «لصألاب اذعا نيلجرلا لسع

 326 هللا لوسر تيأر ينأل [يلع نع حيرش نع اًضيأ [؟76 :مقر] ملسم هاور] :حسما .مهفاف ءهجو نم رخآلا

 .يئاسنلا الإ ةعبرألاو ملسم هحرحأ :خلإ ناميلس نع .هرمأي وأ حسمب
 ناك نو يبنلا نأ :هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع راثد نب براحم نع 5٠١[ :مقر] هحام نبا هاور :خلإ أضوت
 رتاوت هنأ قبس دقو :يراقلا لاق ءدحاو ءوضوب اهلك تاولصلا ىلص ةكم حتف موي ناك املف «ةالص لكل أضوتي

 كلذب يأ :تاولص سمح .ةعدتبملا ضعبل اًفالخ ةنسلا لهأ هيلع عمجأ هنأو ءامهيلع حسملا ثيداحأ ىيعملا يف
 .ةلماكلا ةقيرطلاب ال ةلمجلا يف ةراهطلا دارأو امهيلع حسم امر هنأ مهوت عفد هيفو ءءوضولا

 نب ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع نايفس نع ددسم نع دواد وبأ هاور [هماع وأ ءهتقو يأ] :خلإ حتف موي
 لاقف ؛هيفح ىلع حسمو «دحاو ءوضوب تاولص سمح حتفلا موي د هلل لوسر ىلص" :لاق «هيبأ نع ةديرب
 يمرادلا هاورو «[7١؟ :مقر] هتعنص اًدمع :لاقو «هعنصت نكت مل ائيش مويلا تعنص كتيأر نإ :رمع هل

 لوف نعم نأ لكي هللا لوبمر لعف لدق ؟نيرادلا دمحم بأ لاق“» لإ نايفس نع ىسوم نب هللا ديبع نع هدانسإب
 :ُلُك يبلا لوق هنمو ءرهاطلل سيل ثدحم لكل (5 :ةدئاملا) «يْدكَهَوُجُو اوُلِسْعاَف ةالَّصلا ىلإ ْمُتْمَق اَذإإ :ىلاعت هللا
 يلصي ناك اًدعس نأ ع نك وا يردن مورا 12 اذه :تلق «ملعأ هللاو ءثدح نم الإ ءوضو ال

 اواسعاف ةاللصلا نإ ة اذإإ» ةيآلا هذه التو «ةالص لكل أضوتي ناك اًيلع نأو ءدحاو ءوضوب اهلك تاولصلا

 .(5 :ةدئاملا) هيل كوكو

 املق ءرهاظ ريغ وأ اًرهاط ةالص لكل ءوضولاب رمأ دل هللا لوسر نأ :رماع يأ نب ةلظنحن نب هللا دبع نع يورو

 ناك ةالص لك دنع ءوضولا نأ ف حيرص وهو «17017:مقر 2175/1]ةالص لكل كاوسلاب رمأ هيلع كلذ قش
 ل ا ل ل وس

 :لاقي نأ الإ صخألا ىلع هل ةلالد ال معألاف ,خسن مث ةالص لكل ءوضولا ةيضرف هانعم وأ ءاهانعم نوكي نأ
 نب سنأ نع مهريغو يمرادلاو هحام نباو دواد وبأو يراخبلا هاور امك رخأ ثيداحأ مض عم اذه دافتسي

 ."ثدحي مل ام ءوضولا اندحأ ئرحي :لاق ؟نوعنصت متتك فيك :تلق ؛ةالص لك دنع أضوتي دك ينلا ناك" :كلام
 -  نوعنصت متنك فيكف :سنأل تلق :لاق «رهاط ريغ وأ اًرهاط ةالص لكل أضوتي ناك" :يذمرتلا هنع ىورو



 نيفخلا ىلع حمسملا نايب 0 ةراهطلا باتك

 ديوب :رمع هل لاقف ,هيفخ ىلع حسمو ءدحاو ءوضوب تاولص سمح ىلص

 .رمع اي هتعنص اًدمع :دلي يبلا لاقف «مويلا لبق اذه تعنص

 :هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع ةياور دعب يذمرتلا لاقو «ء[58 :مقر] "ًدحاو اونضو اضوخ انك لاق ؟متنأ -

 ,"ةرم ةرم اضوت" :هيف دازو «يروثلا نايفس نع مداق نب يلع ثيدحلا اذه ىورو ,حيحص نسح ثيدح اذه

 ًاضوتي ناك ٌدْلُي يبلا نأ" :ةديرب نب ناميلس نع راثد نب براحم نع اًضيأ ثيدحلا اذه يروثلا نايفس ىورو

 يدهم نب نمحرلا دبع ىورو «هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع براحم نع نايفس نع عيكو هاورو «"ةالص لكل
 :لاقيو .عيكو ثيدح نم حصأ اذهو دق يبلا نع ةديرب نب ناميلس نع راثد نب براحم نع نايفس نع هريغو
 ىلع اًضيأ ةجح ضهتني اذهو ءاهمارح اومّرحو اهلالح اولحأ :درو ام ىلع ءيش اهنم خسني مل ةدئاملا ةروس نإ

 ظ .خسن مث روكذملا صنلا مكحب لكلا ىلع اًضرف ناك ءوضولا نإ :لاق نم

 رئي لب ايعتسي يدخل ناك دز وياكل طرا يعنانإ ويطول ةيضرتال) ىلع عامجإلا دقعنا دق ةلمجلابو

 انيعتت تانيا ركع :ثيدح ناك نإو «مهريغو دعسو يلعو رمع نباك ةباحصلا ضعب هلمحت ام ىلع اًدكؤم

 لضف ةياورب هللا دبع نب رباج نع امهريغو يذمرتلاو 51١[ :مقر] هحام نبا ىورو «هريغو يذمرتلا هلاق ام ىلع

 اذه عنصي دن هللا لوسر تيأر :لاقف ؟اذه ام :تلقف ءدحاو ءوضوب تاولصلا يلصي اًرباج ىأر هنأ رشبم نبا
 ام ىلع دحاو ءوضوب لكألا دعب رصعلاو رهظلا ٌدُي هعمج اًعوفرم يورو دي هللا لوسر عنص امك عنصأ انأف
 .ثيدحلا ةمأ هاور

 ءابابحتسا امإو «نآرقلا رهاظب ًالمع امإ ةالص لكل أضوتي ناك هنأ نم هتداع فالح ىلع يأ :تاولص سمح
 :رمع هل لاقف .امهلسغ نم هتداع فالخ ىلع :هيفخ ىلع حسمو .خسن مث ةصاخ هيلع اًضرف ناك :ليقو

 :اذه تعنص .نيلجر لسغو ؛ةالص لكل عيضوتلا نم ةداعلا فالخ ىلع امهدحأ وأ نيرمألا نوك نم بجعت

 ريغ ءوضولا ديدحت نأ فرعيل نعي :خل! هتعنص .نيفخلا ىلع حسملا وأ ءءوضوب تاولصلا نيب عمجلا اذه يأ

 وه نيتءارقلا نيب عمجلا نأو ,ةحوسنم ريغ ةدئاملا ةيآ نأو ءزئاج نيفخلا ىلع حسملا نأ نيبتسيلو .بحاو

 نآرقلا لزن :يبعشلا لوق نيعم اذهو «نيتلاحلا ىلع نيلومحملا امهحسمو نيلحرلا لسغ نم لمعلا فالتخا

 .لسغلاب ةنسلا ترحو «حسملاب

 هاور ثيدحلاو :لاقو ."هحرش" يف يراقلا هب هرسف ام اذه ؛ماكحألا نم لمجأ امل اًئيبم ناك اكل هنأ :لصاحلاو

 ,ه4 ]١/ قازرلا دبعل ةياور فو «ةديرب نع امهريغو [7ا/7 :مقر] ملسمو [5١180١:مقر 25./ه] دمحأ

 لكل أضوتي ناك دمي يبلا نأ :يملسألا بيصحلا نب ةديرب نع [19/:مقر 7 4/1] ةبيش يبأ نباو [517١:مقر

 .دحاو ءوضوب اهلك تاولصلا ىلص حتفلا موي ناك املف «ةالص



 نيفخلا ىلع حسملا نايب 5م ةراهطلا باتك

 نب نزرع عا نم يتاخ «ميهاربإ نع ةيمأ يبأ ميركلا دبع نع ةفينح وبأ -

 00 لا جس 1 «لوقي هللا اذلبغ

 اًرهاظ ناك ةمألا ىلع هبوحو مدع نإف 25 هيلع نحو ريغ ديد نأ فرع :لاقيدنا نسحألا كلف خ

 زئاج عورشم وهف الإو «زئاج حسملا نأ هذ رمع دنع نيبتسيلو «هريغو 7 ان ا
 امك لوقلاو لعفلا اذهب رهاظ ريغ ةدئاملا ةيآ خاستنا مدع نأ ملعت تن -نأ مث هعضوم يف فرع امك حتفلا لبق

 عمدا قيرط نأ انلقن دق اًضيأو ءاقباس انلق امب وأ ءاهمارح اومرحو اهالح اولحأ دال زج هور لإ قرع
 يف امك راوحلا رح الإ كانه رجلل ةهج ال لب نيبعكلاب اًيغم حسملا نوك مدعل ؛ميقتسي ال طمنلا اذهب نيتءارقلا نيب

 .هنم مرحم محر اذ كلم نمو «برخ بض رجح

 نم امهريغو يخلبلا ورسحن نب دمحم نب نيسحل "مامإلا دنسم"و "ديناسملا عماج" يف حرص امك يلجبلا هللا دبع

 لعب دحأل ةيرم الب قربأو رهظأ اذه يف ملقلا ةلزف ,مالقألا وهس 520 ماهوألا نم هللا انذاعأ مامإلا ديناسم

 هل هللا رفغ - يراقلا نأ :حئارقلا فراوط نمو «عماوجلاو ننسلا بتك يف ةدوحوملا ديناسألاو ديناسملا ةظحالم

 هركاذي مل ذإ ؛يعبات هنأ رهاظلا :لاقف «ءثيدحلا يف هعاب ةعسو هبعك ولع عم فحصملا ظفللا اذه حرش انضيأ :-

 ةفرطلاو «روهمجلا دنعو اندنع ةجح وهو «لسرم ثيدحلاف 2" باحصألا مجارتل باعيتسالا" يف ربلا دبع نبا

 م سل اللاوو
 ؟1إ "تيأر" :لوقي نأ يعباتلا نم نكمي فيكو "حلا نو هللا لوسر تيأ
 00 ا ل

 حسم نأ قبس ام قبط ىلع مالكلا درس ريرج نع نيدانسإلا الك يق يراقلا مث ءالدع ةقث طقاسلا نع يوارلا

 نع هوررح ام ىلإ رظني لو ءبصنلا ةءارقل دروم لسغلا نأ امك يِمكَلُجْرَأأل يف رجلا ةءارقل نايب تي هنم نيفخلا

 امك ةياغلاب اّيغم ريغ حسملا نإف ؛«مكلُجْرَأأ# يف ةياغلا نايب عم ميقتسي فيك هنأ نيثدحماو ءاهقفلا نم مهرخآ

 ناكو :دمحم نب هللا دبع نب ةحلط ظفاحلا ةياورب "مامإلا دنسم" فو :حرشلا ةخسن شماوه يف ليق مث ءانركذ

 .يلجبلا هللا دبع نب ريرج ظفل نم اذهو .ةدئاملا لوزن دعب يمالسإ

 مث هللا دبع نب ريرح لاب :لاق هنع ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع هحجام نبا هاور ريرج قيل 2 حسك

 ء[5 47 :مقر] هلعفي 5 هللا لوسر تيأر دقو ئيعنمب امو :لاق ؟اذه لعفتأ :هل ليقف «هيفخخ ىلع حسمو ءأضوت

 - نب ريكب نع دواد وبأ هاورو .ةدئاملا لوزن دعب ناك همالسإ نأل ؛ريرج ثيدح مهبجعي ناك :ميهاربإ لاق



 نيفخلا ىلع حمسملا نايب 18 ةراهطلا باتك

 .ةدئاملا ةروس تلزنأ ام دعب

 ف رياح ىأر هنأ :ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -8

 05 هللا لوسر تيأر نإ :لاقف «كلذ نع هلأسف هيفخ ىلع حسمو أضوت هللا دبع
 اًرفس وأ اًرضح هزاوج

 .ةدئاملا تلزن ام دعب هتبحص اغإو .هعنصي

 نع يرعشألا ىسوم يبأ نب ميهاربإ نع يبعشلا نع دامح نع ةفينح وبأ -

 ىضقف د هللا لوسر قلطناف رفس يف دك هللا لوسر عم جرخ هنأ :ةبعش نب ةريغملا
 ءاضفلا بئاج ىلإ بهذف كوبت ىلإ

 لوزن دعب الإ تملسأ ام :لاق هنأ ىورو ١54[« :مقر] ريرج نع ريرج نب ورمع نب ةعرز يبَأ نع رماع -

 لالبو ةريغملاو ةفيذحو يلعو رمع نع بابلا فو :لاق [4* :مقر] ثراحلا نب مامه نع يذمرتلا هاورو .ةدئاملا

 تماصلا نب ةدابعو ةرم نب ىلعيو دعس نب لهسو سنأو ةيمأ نب ورمعو ةديربو ناملسو بويأ يبأو دعسو
 .حيحص نسح ثيدح ريرح ثيدح :لاق «ديز نب ةماسأو رباجو ةمامأ يبأو كيرش نب ةماسأو

 :لاقف ءكلذ يف هل تلقف هيف ىلع حسمو أضوت هللا دبع نب ريرج تيأر :لاق بشوح نب رهش نع ىوريو
 «ةدئاملا دعب الإ تملسأ ام: لاقف ؟اهدعب وأ ةدئاملا لبقأ :هل تلقف ؛هيفخ ىلع حسمو أضوت هلو هللا لوسر تيأر
 اذهو «ريرج نع بشوح نب رهش نع نايح نب لتاقم نع يذمرتلا دايز نب دلاح انثدح «ةبيتق كلذب انثدح

 لوزن لبق ناك نيفخلا ىلع دلي يبلا حسم نأ لوأت نيفخلا ىلع حسملا ركنأ نم ضعب نأل ؛رسفم ثيدح

 .ةدئاملا لوزن دعب نيفخلا ىلع حسم ٌدك يبلا ىأر هنأ ريرج ركذو «ةدئامل
 .هب حيرصتلا نم حاحصلا بتك يف ام ىلع ةدئاملا لوزن دعب ملسأ اًريرح نإف :خ! تلرنأ ام دعب

 يذمرتلاو نيخيشلا دنع ةدايزلا هذه تسيل [اًموي نيعبرأب ٌدو هتافو لبق هدعب تملسأ لب] :هتبحص اغغإو

 نع رماع نب ريكب قيرط نم مكاحلاو ةميزخ نباو دواد وبأ اهانعم جرخأو «قيرطلا اذه يف هجام نباو يئاسنلاو
 ةحيحص ةدايزلا هذه :مكاحلا لاق «ةدئاملا لوزن دعب الإ تملسأ ام :هرخآ يف ريرح نع ورمع نع ةعرز يبأ

 .عادولا ةجح يف هعم ناك هنأ :هيفو ءريرج نع رخآ هجو نم "هطسوأ" ف ىاربطللو ءهاجرخي ملو

 ."مهديناسم" يف يئراحلاو يقابلا دبع نب ركب وبأو رفظملا نباو ورسح نبا هحرحأ اذكه 0 ةفينح وبأ

 0 هنأ" :يراخبلا ظفل :خلإ جرخ هنأ .ظافلأ فالتخا ىلع هوحنب ةتسلا هجرخأو

 :قرطب دواد وبأ هاورو ١١7[. :مقر] "نيفخلا ىلع حسمو أضوتف ؛هتجاح نم غرف نيح هيلع بصف «ءام اهيف

 -.ءاج مث زريتف نك يبنلا خانأف .هعم تلدعف رجفلا لبق كوبت ةوزغ يف هعم اناو هي هللا لوسر لدع :قيرط يفف



 نيفخلا ىلع حمسملا نايب ٠١و ةراهطلا باتك

 ا ,نيمكلا ةقيض ةيمور ةّبج هيلعو عحر مث ؛هتحاح
 زاربلاو لوبلا نم

 لحدأف «هتبح امك قاضف هيعارذ نع رسح مث .ههجو لسغ مث ؛هيفك لسغف «ةوادإلا نم هدي ىلع تبكسف -

 دحبن يح ريسن انلبقأف ءبكر مث «؛هيفخ ىلع أضوت مث .هسأرب حسمو «قفرملا ىلإ امهلسغف «ةبحلا تحت نم هيدي
 دقو نمحرلا دبع اندجوو «ةالصلا تقو ناك نيح ممي ىلصف ,فوع نب نمحرلا دبع اومدق دق ةالصلا يف سانلا

 فوع نب نمحرلا دبع ءارو ىلصف ؛نيملسملا عم فصف دك هللا لوسر ماقف ءرجفلا ةالص نم ةعكر مهي عكر
 اوقبس مهنأل ؛حيبستلا اورثكأف نوملسملا عزفف «هتالص يف دك يبلا ماقف ءنمحرلا دبع ملس مث «ةيناثلا ةعكرلا
 نع دايز نب دابع نع ةياور اذهو ءمتنسحأ دق وأ متبصأ دق :مهل لاق ُهنك هللا لوسر ملس املف «ةالصلاب هل يبلا

 .هنع ةبعش نب ةريغملا نب ةورع
 ناك دي هللا ين نأ :قيرط يفو .ةمامعلا قوف ركذو «هتيصان ىلع حسمو ًاضوت هلي هللا لوسر نأ :قيرط يفو

 عم انك :قيرط يفو .ةريغملا نع ةريغملا نبا نع نسحلا قيرط وهو «هتمامع ىلعو هتيصان ىلعو نيفخلا ىلع حسم
 هيفك لسغف «هيلع تغرفأف «ةوادإلاب هتيقلتف «لبقأ مث هتجاحل جرخف «ةوادإ يعمو هبكر يف هي هللا لوسر

 امهعرّداف تقاضف «نيمكلا ةقيض مورلا بابج نم فوص نم ةبج هيلعو هيعارذ جرخي نأ دارأ مث .ههجوو
 «ناترهاط امهو «نيفخلا نيمدقلا تلحدأ إف «نيفخلا عد :يل لاف ءامهعزتنال نيفخلا ىلإ تيوهأ مث ءاعاردا

 205 هللا لوسر ىلع هوبأ دهشو «هيبأ ىلع ةورع يل دهش :يبعشلا لاق :يبأ لاق ءامهيلع حسمف
 مهب يلصي فوع نب نمحرلا دبعو سانلا انيتأف :لاق .ةصقلا هذه ركذف تي هللا لوسر فلخت :لاق :قيرط يفو
 ملس املف :ةعكر هفلح ٌدتُي يبنلاو انأ تيلص :لاق يضحي نأ هيلإ اموأف «رأتي نأ دارأ كتي يبلا ىأر املف .حبصلا
 رمع نباو ريبزلا نباو يردخلا ديعس وبأ :دواد وبأ لاق .اهيلع دزي لو اهب قبس ىلا ةعكرلا ىلصف دي يبلا ماق
 .ةريغملا نع ىفوأ نب ةرارز قيرط اذهو ١57[. :مقر]وهسلا اتدجس هيلع «ةالصلا نم درفلا كردأ نم :نولوقي

 عم تنك :هظفلو يمرادلا هاورو .[5448 :مقر] "نيفخلا ىلع حسمو أضوتف" :هيفو ءاًرصتخم هحام نبا هاورو

 يف نبع ىراوت يح ىشمف «هتلحار نع لزنف ءمعن :تلقف ؟ءام كعمأ :لاقف ءرفس يف ةليل تاذ دي هللا لوسر

 جرخي نأ عطتسي ملف فوص نم ةبج هيلعو ؛ههجوو هيدي لسغف «ةوادإلا نم هيلع تغرفأف ءءاج مث «ليللا داوس

 امهعد :لاقف «هيفح عزتنأل تيوهأ مث ؛هسأرب حسمو هيعارذ لسغف «ةبحلا لفسأ نم امهجرخأ ىح اهنم هيعارذ
 .[7117:مقر ]2١914/١ امهيلع حسمف نيترهاط امهتلخدأ ينإف

 :اهضعب فو ١5١[« :مقر]دواد يبأو ١774[ :مقر] يذمرتلا يف امك ةيمور :تاياورلا ضعب يف :ةيمور ةبج

 يلا دنسملا ةخسنو [7174 :مقر ملسمو 25514 :مقر يراخبلا|].'"نيحيحصلا" تاياور رثكأ يف امك ةيماش
 نوكي نأ دعبي الو ءمورلا كلم تحت ناك ذئنيح ماشلا نأل ؛امهنيب ةافانم الو :يراقلا لاق .يراقلا اهحرش

 -ٍ هحرخأ دق ثيدحلاو ؛ىرخألا ىلإ اهشامق وأ اهتطايخ ةبسنو ءامهادحإ ىلإ اهسبل داتعملا اهتأيه ةبسن



 نيفخلا ىلع حسملا نايب .٠6 ةراهطلا باتك

 نم ءاملا نم هيلع بصأ تلعجف :ةزيقملا لاق ةاهك قيضروم 5 هللا لرسو اهعفرت

 ءاملا هيلع بكس

 .ىلصو مدقت مث يع 00 ىلع حسو (ةالصلل هءوضو ًاضوتف 0 ةوادإ

 لوسر تأضو :لاق ةبعش نب ةرعلا نع يعشلا نع دام نع ةفينح وْ 5

 هين ىلع حسو يح ناديا رخال :نيمكلا ةقيض ةيمور ةّيج هيلعو لك للا

 فورعم بوث

 :ةيمكلا :ةقيبص ةعيص باح درج هيلغو ناكل ا ناع يبو كلك ل نرد ربا :ةياور يو

 يف ليلقلا لمعلا زاوحو «بهأتلل داهجلا يف اميس ال «ةقيضلا بايثلا زاوح هيفو ."امهيحيحص" ف ناخيشلا -

 يه يلا ةيصانلا حسمو نيفخلا حسم زاوحو «ءاملا بص يف ريغلاب ةناعتسالا زاوجو «فانيتسا ريغ نم ءوضولا

 يف ريخأتلا فيخ اذإ مامإلا راظتنا مدع زاوحو ءحسملا لحم رادقم يف باتكلا لامجإ هب عفتراف «سأرلا عبر ردقب

 خيشلا هلاق ام ىلع قيقحتلا لب هذ ركب يبأ ريغب دلي هئادتقا توبثو ءلوضفملاب لضفألا ءادتقا زاوجو «تقولا
 «تاعكرلا نم هتاف ام يضقي قوبسملا نأ توبثو هد ركب وبأ هب ىدتقاو ٌدُتي يبلا وه ناك مامإلا نإ :قحلا دبع

 فالتخا ىلع اهلك هذهو «نيفخلا امهاخدإ دنع طرش نيمدقلا ةراهط نأ توبثو ءوهسلا ةدجس تبغي الو

 > .مدأ نم ةرهطم يهو فرظ :ةوادإ .مهفاف تاياورلا ف تارابعلا

 :إ تأضو م .فوع نب نمحرلا دبع ناك مامإلا نأل ؛مهمأ هنأ ال ةالصلا ىلإ :خلإ مدقت مث

 ردقي مل ثيحب :نيمكلا ةقيض .ءوضولا يف ةناعتسالا زاوح هيفو «هئوضو ءام هيلع تبكس يأ داضلا ديدشتب

 يف دلك يبلا عم تنك :لاق هل :يراقلا لاق :خلإ ةبج هيلعو .امهلسغيل هيدعاس فشك ىلع

 تغرفأف ءاج مث ؛ليللا داوس يف نيع ىراوت نيحح ىشمف «هتلحار نع لزنف «معن :تلقف ؟ءام كعمأ :لاقف ءرفس

 امهحرخأ يح اهنم هيعارذ جرخي نأ عطتسي ملف ءفوص نم ةيماش ةبج هيلعو «هيديو ههحو لسغف «ةوادإلا هيلع

 .[01759 :مقر] هيفخخ ىلعو هسأر حسمو ءامهلسغف ةبحلا نم لفسأ نم
 دنع ناك كلذ نأ :"دواد يبأ دنسم"و "أطوملا" يفو «كوبت ةوزغ يف ناك :دواد يبأو دمحأو كلامل ةياور فو

 ؛مُي ىلصف فوع نب نمحرلا دبع اومدق سانلا دجو ّىح هعم تلبقأف :لاق :ملسمل ةياور يفو .حبصلا ةالص

  يفو .سانلا كلذ عزفأف هتالص متي هك هللا ا ا ل د م كردأف

 بهذ هنأ يفو «ةبجلا يف تافالتخا ثيدحلا يفف .هعد :ُةلُو لاقف ءنمحرلا دبع ريخأت تدرأف :ةريغملا لاق :ىرخأ

 - هنع ىراوت وأ «ةريغملا هعبتأ هنأ وأ ,حبصلا يف وأ ليللا يف ناك هنأ وأ «ةريغم هدارأ وأ «رحأتي نمحرلا دبع



 نيا ىلع حيل ١٠ ؟ ةراهطلا باتك

 ا 0-0 ١

 ىلع تمدق :لاق امد رمع نبا نع مهجلا يبأ نب ركب يبأ نع ةفينح وبأ -*

 نبا اي :لاقف ؟اذه ام :تلقف «نيفخلا ىلع حسمب كلام نب دعس اذإف «قارعلا يف ةوزغ

 لوسر تيأر :لاقف «هتلأسف هتيتأف :لاق ءكلذ نع هلسف كيبأ ىلع تمدق اذإ !رمع
 نينمؤملا ريمأ

 زوجي رحأتلا يفو ءانلقن امك ةبحلا يفف ,نكمم كلذ لك يف قيفوتلاو ءكلذ ريغو بهذ ام ةياغ ىلإ بهذي ملف -

 رخآ زربتلل بهذي نأ زوجي تقولا يفو ءامهلعف دعب ُد5ُ يبلا امهعنمو ةريغملا ةراشإ دعب رخأتلا يف عرشي نأ
 .مهفاف هدلحو بهذ مث ائيش هعبتأ هنأ عابتالا فو ءرفسأ لب حبصلا علط ئجنلا دعبو «ليللا

 يف امك يرعشألا ىسوم نب ميهاربإ امإ طقاسلاو ءعطقنم ثيدحلاو «ةريغملا ثيدح رصتخم اذه :خلإ حسمب

 .دابعلا دعب هينبا دحأو ةريغملا ىلوم دابع نانثا طقاسلاو «ةريغملا انبا ةزمح وأ ةورع وأ «ةقباسلا ةياورلا

 نبا وه] :مهجلا يبأ نب ."مهديناسم" يف ورمع نب دسأو لدعلا ةحلطو ورسح نبا هجرخأ 3 ةفينح وبأ
 يأ] :خإ تمدق مك رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نبا سيل [.ةعباسلا نم ةقث ,يودعلا مهجلا يبأ نب هللا دبع

 هللا دبع نأو «نيفخلا ىلع حسم هنأ :اًعوفرم يراخبلا ظفلو «ةعامجلا ضعب هاور [."أطوملا" ةياور يف امك ةفوكلا

 1 :مقر] هريغ هنع لأست الف دف يبلا نع دعس ائيش كثدح اذإ معن :لاقف ءكلذ نع رمع لأس رمع نبا

 هللا دبع هآرف ءاهريمأ وهو صاقو يبأ نب دعس ىلع ةفوكلا مدق رمع نب هللا دبع نأ :كلام نع "ىيي أطوم" فو
 نأ يسنف هللا دبع مدقف هيلع تمدق اذإ كابأ لس :دعس هل لاقف هيلع كلذ ركنأف ؛نيفخلا ىلع حسمي رمع نبا

 تلحدأ اذإ :رمع لاقف هللا دبع هلأسف ءال :لاقف ؟كابأ تلأسأ :لاقف ءدعس مدق يح كلذ نع رمع لأسي

 ءاجح نإو «معن :لاق ؟طئاغلا نم اندحأ ءاج نإو :هللا دبع لاق « ءامهيلع حسماف «ناترهاط امهو نيفخلا ف كيلجر

 .[43:مقر 231/4 ]١/ معن :ظفل ريغ هنع "دمحم أطوم" يف اذكو .طئاغلا نم مكدحأ

 ,حسملا يف يخأ نبا تفأ :رمعل دعس لاقف «رمع دنع انعمتجاف كلذ نولعفتل مكنإ :لاقف :هيفو هجام نبا هاورو

 نم دحأ ءاج نإو :رمع نبا لاقف اًسأب كلذب ىرن ال انفافخ ىلع حسمن هتك هللا لوسر عم انك :رمع لاقف
 رفسلا يف حسملا هغلب وأ .هيسن لب ذئنيح حسملا ربح هغلبي مل امإ رمع نبا لعلو .[5157 :مقرإ معن :لاق ؟طئاغلا

 نع "دمحم أطومو" انهه ف ام ىلع تباث اعوفرم هتياورو «نيفخلا ىلع رمع نبا حسمف الإو «ةصاخ هيلع هلمحو
 .رضحلا يف حسملا ركنأ هلعل ,حسملا يأ :اذه ام .ةرشبملا ةرشعلا دحأ قاحسإ وبأ :خل! دعس .كلام

 .هلوقب نئكمطتف هب فرعأ هنإف :كلذ نع هلسف



 كلام نب دعس اذإف وزغلل قارعلا تمدق :لاق :ةياور فو .انحسمف حسمب نك هللا
 :لاقف ءهلسف هذ رمع ىلع تمدق اذإ :لاق ؟اذه ام :تلقف نيفخلا ىلع حسمب هتين ي

 هزاوج نع ش نيلحرلا لسغ ماقم كيبأ
 :ةياور يفو .انحسمف حسم دلك هللا لوسر تيأر :لاقف هتلأسف رمع ىلع تمدق

 يلِإ تقجج

 ,نيفخلا ىلع حسمب صاقو يبأ نب دعس تيأرف ءالولج ةوزغل قارعلا تمدق :لاق

 هد رمع تيقلف :لاق ؛هلأساف نينمؤملا ريمأ تيقل اذإ :لاقف ؟دعس اي اذه ام :تلقف
 ١ كابأ رمع هيلع !ًركنم

 اتعيعت ةعنفي 25 هللا لؤسر تيار دعم قذف :رمع لاقف .عنص ام. هتربخأف
 لعس

 ىلع حسمي صاقو يبأ نب دعس تيأرف قارعلا ةوزغ ىلع انمدق :لاق :ةياور فو
 رمع نبا نع

 :رمع نبا لاق ءكلذ نع هلأساف رمع ىلع تمدق اذإ :يل لاقف «هيلع تركنأف نيفخلا

 كلام نب دعس وهو

 د تل و ل ل ل ا ع ول

 نبا ورخر

 لاق «يبجعي ام هللا دبع لاقو :حسما :دعس لاقف «نيفخلا ىلع حسملا يف صاقو ي 3: يسعي اهردللا نع لاك فل لاق يفلت | قا ضاق أ
 دعس يأ

 ىلع حسم دلو يبلا تيأر رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةفينح وبأ -6

 دبع نب بهو نب صاقو يبأ :كلام نب دعس .اذه ريغ هليلد ىلإ جاتحن ال وأ ههجو فرعن الو هل اًعبت :انحسمف

 لوأ وهو :نينمؤملا ريمأ .ةفورعم ةعقو اهلو «دادغبب عضوم ماللاو ميجلا حتفب :الولج .بالك نب ةريهز نب فانم

 ملعأ] :هقفأ كمع .هزاوحي هلوق وأ هلعف يف :دعس قدص .حسمب دك يبلا ىأر له :هلأساف .نينمؤملا ريمأ يمس نم
 .هريغو وهو انأ :انيأر .كمع هنأكف رمعلا ف برقلاو ةقدصلاو مالسإلا يف كابأ هتاواسمل [ةنسلاب فرعأو

 .هتبحص مدقل ُدلثُو يبلا :ةنس .هجام نباو يرابلا دنع هوحنو «"هدنسم" يف يثراحلا هحرخأ :ةفينح وبأ



 جلا ىف كيقوتلا تايب ا ا ب ا
 .هتقوي مو رفسلا يف نيفخلا

 |حسملا يف تيقوتلا نايبإ
 نع «يلدجلا هللا دبع يبأ نع يعخنلا ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -7

 يغلبي مل يأ 000 :هتفوي و .دعس ىلع ركنأ اذلو «ةصاخن هيلع هلمح هلعت :خا رفسلا ف

 تقوي مل رثألا اذهل هلعلو «قأيس امك ةتباث ميقمللو رفاسملل هتيقوت تاياور نإف ؛هتيقوت مدع نيب هنأ ال هتيقوت هنع

 ىلع ةجح ظفح نم نكل «كلام مامإلا اذهبي ذحأو :يراقلا لاق .هنع ةياور يف ميقملل ال رفاسملل زوجو ؛كلام
 مايأ ةثالث تك هللا لوسر لعج :ههجو هللا مرك يلع نع [775 :مقر] "ملسم حيحص" يفف ءظفحي مل نم

 .ميقملل ةليلو امويو ءرفاسملل نهيلايلو .
 !325 هللا لوسر اي :لاق هنأ ةرامع يبأ نب يبأ نع دواد وبأ ىور دقف :هجوأ نم تيقوتلا مدع يور دق ملعا مث
 تئش امو معن :لاق ؟ةثالثو :لاق «معن :لاق ؟نيمويو :لاق «معن :لاق ؟اًموي لاق ءمعن :لاق ؟نيفخلا ىلع حسمأ

 دقو دواد وبأ هفعضو .[ةها/ :مقر] كل ادب امو :هل لاق اعبس غلب ىح :هيفو هجام نبا هاورو ١[. 58 :مقر]

 نأ ىلع ةياورو ةدوح دشأو حصأ تيقوتلا تاياورو فيك ءركذتف «ةقباسلا انيشاوح يف ثحبلا اذه انيفوتسا

 .ةرورضلا ردقب يرورضلا ردقيو ءهدروم ىلع رصتقي سايقلا فالح اًضيأو ؛يئانلا ىلع ةمدقم تبثملا ةياور
 نع يلدجلا هللا دبع ينأ نع يعخنلا ميهاربإ نع دامحو ةبيتع نب مكاحلا ىور دقو :[45 :مقر] يذمرتلا لاق

 هللا دبع بأ نع يعخنلا ميهاربإ عمسي مل :ةبعش لاق :ىيي لاق :ئيدملا نب يلع لاق .حصي الو تباث نب ةميزخ

 انثدحف «يعخنلا ميهاربإ انعمو يميتلا ميهاربإ ةرجح يف انك :روصنم نع ةدئاز لاقو .حسملا ثيدح يلدحلا

 ىلع حسملا يف 25 يبلا نع تباث نب ةعزخ نع يلدحلا هللا دبع بأ نع نوميم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ

 نع نوميم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ نع يروثلا دلاو قورسم نب ديعس ثيدح يذمرتلا ححص دقو .نيفخلا
 .ورمعو يميتلا طقس عطقنم اذهو ,حصألا وهو ءْنآلا مامإلا دانسإك ةعزخ نع يلدجلا هللا دبع يبأ

 قيقد نبا لاقو «هنع يور امك نيعم نبا هحّحص [.نيبلا نم نوميم نب ورمع طقس هلعل] :خلإ ميهاربإ نع

 يف متاح يبأ نبا لاقو .ةعيزخ نع يلدحلا نع نوميم نب ورمع نع يميتلا ةياورب ةرئاكتم ةرفاظتم تاياورلا :ديعلا
 ءاعوفرم ةعيزخ نع يلدحجلا نع نوميم نب ورمع نع هنع يميتلا ثيدح نم حيحصلا :ةعرز يبأ نع "هللع'
 نب ورمع فذح نم انتخسن يف امل ديؤم اذه :تلق .ةطساو الب يلدحلا نع هنع يعخنلا ثيدح نم حيحصلاو

 اذه فعض ىلع قافتالا :"بذهملا حرش" يف يوونلا ىعداو «يعخنلا ةياور نم هنأل ؛دانسإلا ءانثأ نم نوميم

 :ةدايزو ءاضيأ هححص هنأ نيعم نبا نع يذمرتلا لقن دقو «نابح نبا هحّحص دق هنأل ؛دودرم اذهو «ثيدحلا

 - «يعخنلا ةياور يف تسيل "اندازل هاندزتسا ولو"



 حسملا يف تيقوتلا نايب ١ .ه ةراهطلا باتك

 :ةليلو اًموي ميقملل :نيفخلا ىلع حسملا يف لاق هنأ د5 يبلا نع تباث نب ةمب

 انعمو يعخنلا ميهاربإ ةرجح يف انك :لوقي اًروصنم تعمس ةدئاز ةياور هقرط حصأ :مامإلا يف خيشلا لاقو -

 هركذف ةعيزخ نع يلدحلا نع نوميم نب ورمع انثدح :يميتلا لاقف «نيفخلا ىلع حسملا انركذف «يميتلا ميهاربإ

 .يناربطلا هجرحخأ ةدئاز ةدايز الب ةدئاز نع يفعجلا يلع نب نيسح هاورو «يقهيبلا هجرخأ «همامتب

 نع تباث نب ةميزخ نع يلدحلا هللا دبع يبأ نع ميهاربإ نع دامحو مكحلا نع دواد وبأ هاور :خلإ ميقملل

 هاورو :دوادوبأ لاق ١61[ :مقر] ةليلو موي ميقمللو مايأ ةثالث رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا :لاق ٌدلُي يبلا
 نع نايفس نع هجام نبا هاورو ."اندازل هاندزتسا ولو" :هيف لاق «هدانسإب يميتلا ميهاربإ نع رمتعملا نب روصنم

 ولو ءاثالث رفاسملل ٌدقو هللا لوسر لعج :لاق «تباث نب ةميزخ نع نوميم نب ورمع نع يثيللا مي يقارب نحال

 يميتلا رب بلا يبجما هاورو .[557 :مقر] اسمح اهلعجل هتلأسم ىلع لئاسلا ىضم

 «نيفخلا ىلع حسملا نع لئس هنأ :ُلثُي يبنلا نع تباث نب ةميزخ نع يلدجلا هللا دبع بأ نع نوميم نب ورمع نع
 ىور دقو :لاق ,حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «[45 :مقرإ موي ميقمللو ةثالث رفاسملل :لاقف

 .حصي الو تباث نب , ةيزخ نع يلدحلا هللا دبع بأ نع يعخنلا ميهاربإ نع دامحو ةبيتع نب مكحلا

 لاقو .حسملا ثيدح يلدحلا هللا دبع بأ نع يميتلا ميهاربإ عمسي مل :ةبعش لاق :ىحي لاق :نيدملا نب يلع لاق

 نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ انثدحف «يعنخنلا ميهاربإ انعمو يميتلا ميهاربإ ةرجح يف انك :روصنم نع ةدئاز

 يل حا :دمحم لاق «نيفخلا ىلع حسملا يف هو يبلا نع تباث نب ةعزخ نع يلدحلا هللا دبع يبأ نع نوميم

 ةقث دعب اندنع وهو يوارلا طوقسل ؛اعطقنم نوكي نأ :هيف رمألا ةياغف .لاسع نب ناوفص ثيدح بابلا اذه يف

 دوسألا نبا سيق نب ديزي نب ميهاربإ :"بيرقتلا" يف لاق «يعخنلا ميهاربإ يف رهاظ وهو .طقاسلا نع يوارلا

 نيسم نبا وهو «نيعستو تس ةنس تام «ةسماخلا نم اًريثك لسري هنأ الإ ةقث :هيقفلا يفوكلا نارمع وبأ يعخنلا

 .[١77:مقر] اهوحن وأ

 مويلا ىلع ةدايزلا نأ امك ءاّمكح اًرركم هيلع ةدايزلا ربتعي يذلا رفسلا ةدم لقأل بسانملا وه :خلإ مايأ ةثالث

 نوكل ؛يمكحلا ريركتلا رفاسملا قح يفو «ةيسحلا ةماقإلا يسحلا ريركتلا ميقملا قح يف ريتعاف ءاسح رركم ةليللاو
 ؛مويلا وه لكلا دنع اًريمتم سوسحملا يف نيعتو ردقي ام لقأ نألو ءردقتلا ىلإ رظنلا ةهج نم اًيمكح اًرمأ رفسلا
 ةثالثلا رومألا هذهلف «ةلجعلاو ءاملا نادجو ةلقو ةقشملا ىلإ اًرظن ؛ةدايزلا قحتسم رفاسملاو ءاريسيت هل عبات ليللاو

 . اذلو «رتولاو درفلا بحي هللاو «ةيجوزلا بحوي دحاولاب ةدايزلا نألو «ةثالث عمجلا لقأ نألو «مايأ ةثالث يطعأ

 رخآ ماقم تايعرشلا يف مللا نايبو رارسألل مث ءاهريغو تاحيبستلاك اًرتو اهرثكأ ةيعرشلا رومألا دادعأ ىرت

 .هث بلطيلف



 حسملا يف تيقوتلا نايب ٠١م ةراهطلا باتك

 رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا :ةياور فو ؛ىضوتم وهو امهسبل اذإ هيفخ عزني ال
 .امهسبلي نأ لبق ًاضوت اذإ ءاش نإ ةليلو اًموي ميقمللو مايأ ةثالث

 نع يدوألا نوميم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ نع ديعس نع ةفينح وبأ -71/
 «نيفخلا ىلع حسملا نع لئس هتك يبلا نأ :تباث نب ةكزح نع يلدجلا هللا دبع يبأ

 هدادتماو هرادقم نييعت نيتداهشلا يذب فورعم

 .ةليلو اموي ميقمللو «نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملل :لاق

 دحلا تقو نم

 010 ناه نب حيرش نع دمحم نب مساقلا نع مكحلا نع ةفينح وبأ -

 دواد وبأ هاور ثيدحلاو ؛”"عئضوتم وهو امهسبل اذإ ءاش نإ هيفح عرني ال" :ةدايز "دوقعلا" فو :هيفخ عربي ال

 هللا دبع يبأ نع يعخنلا عامس تبث دقو «ظفاحلا هلاق امك همدق ام هقرط رهشأو «هحام نباو هحّحصو يذمرتلاو
 .[8؟٠ :مقر] "بيذهتلا بيذ" يف امك يلدجلا

 اذه «هلبق امك اردقم وأ ءءاضعألا رئاس لسغ دعب امك اققحم امهلسغب نيمدقلا رهاط يأإ :خلإ ئضوتم وهو
 امهو :امثذ رمع نع رمع نبا ةياور فو [.لاكشإ الب ئزجتف نيزوحملا دنع امأو ءثدحلا يزحت مدعب نيلئاقلا دنع
 يف بيترتلا طارتشا ىلع نيبم وهو «سبللا تقو ةلماكلا ةراهطلا طارتشا ىلع ةيعفاشلا هب لدتساو «ناترهاط

 تقو وه هنأل ؛ثدحلا تقو ةيفنحلا دنعو «سبللا دنع ةلماكلا ةراهطلا وه ةيعفاشلا دنع طورشملاف ءءوضولا

 سبللا تقو دعب ثدحلا حسملا ءادتبا لعج هنإ :يراقلا لاقو .حسملا ةدم ءادتبا هوربتعا اذلو ,حسملا ىلإ جايتحالا

 .يرصبلا نسحلا دنع سبللا تقوو «ةياور يف دمحأ دنع حسملا تقوو «روهمجلا دنع

 اهنإو «هابتشا الب ةحيحص ةياور هذه :ميهاربإ نع .ثدحلا لبق اهسبل مث نيمدقلا لسغ هنأ نعي :خلإ أضوت اذإ

 روهشم مرضخم ىيي وبأ :لاقيو هللا دبع وبأ :يدوألا نوميم .هانلصف دقو يعخنلا ميهاربإ ةياور يف هابتشالا
 هلعأ دق لولعمف "هلفسأو" :ةريغملا ثيدح امأو ءاهالعأ ىلع يأ :ةليلو اموي (بيرقتلا) .ةفوكلا لزن دباع ةقث

 ءطلغ هرهاظو ءركب يبأ نبا يأ :دمحم نب مساقلا .اعوفرم هذ يلع نع هفالخ يورو «دواد وبأو يذمرتلا

 وهف حاحصلاو ننسلا بتك يفو ءاهعماجو "ديناسملا" خسنو «"رهاوجلا دوقع" ف امك ةرميخم نب مساقلا وهو
 ةدنم نباو «[775 :مقر] دنسلا اذه ملسم هجرخأ ثيدحلاو ءدمحم شقنب ةرميخم شقن برقل خسانلا فيحصت

 ."ةيامحلا حرص" يف تيقوتلا ثيداحأ قرط انطسبو «"هحيحص" يف ةعزخ نباو يقهيبلاو
 ءامهيلك انتخسن فو ؛حيرش دلاو الو .مساقلا دلاو نايب يراقلا اهيلع حرش ةخسن يف سيل :ىناه نب حيرش
 نبا هنأ نكميو «ىناه نبا وه حيرشو ءامهريغو 'ملسم"و "هحام نبا ننس" يف امك ةرميخم نبا هلعل مساقلا نكل
 .ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا انتخسن نم رهاظلاو «ثراحلا



 ةبانجلا نم لسغلا لايب ١ اب ةراهطلا باتك

 ميقملاو نهيلايلو مايأ ةثالث نيفخلا ىلع رفاسملا حسمب :دك يببلا نع ء دج يلع نع
 لزانم ةثالث رفاس يذلا بلاط يبأ نب

 [ةبانحلا نم لسغلا نايب]
 :تلاق امُكذ ةشئاع نع يبعشلا نع دوسألا نع قاحسإ يبأ نع ةفينح وبأ 8

 اذإف .ءام بيصي الو مانيف «ليللا لوأ نم ,هلهأ نم بيصي 5 هلا لوسر ناك

 هلوأ يف

 00 داع «ليللا رخآ نم ظقيتسا

 ش نامز دعب وأ اًروف عامجلا ىلإ

 :تلاق انك ةشئاع نع دوسألا نع قاحسإ يبأ نع ةفينح يبأ نع دامح -
 ديزي نب يعيبسلا

 «ليللا رخآ نينا جما اذإب ىام بيصي الو ليللا لوأ هلهأ بيصي ٌتك هللا لوسر ناك

 ام ركذ عم ئناه نب حيرش نع ةرميخم نب مساقلا نع مكحلا نع ةبعش نع هجام نبا هاور :خلإ هذ يلع نع
 ف كلام ىلع ةجح هلك اذهو «[557 :مقر] خلإ مكحلا نع سيق نب ورمع نع يمرادلا هاورو ؛ةشئاع لأس

 .امكح ميقم هنإف ؛رفسلا ةدم نود رفاسملا وأ هتيب يف :ةليلو اًموي .ركذتف هل ام قبس دقو «تيقوتلا مدع

 قاحسإ يبأ نع ةفينح يبأ نع دمحم ةياور هب دهشت امك دانسإلا كلس يف سيل يبعشلا نأ رهاظلا :يبعشلا نع

 خسنو "دوقعلا" يف سيلو ءدنسلا اذهي ةيتآلا هنع دامح ةياورو «"أطوملا" يف اعوفرم ةشئاع نع دوسألا نع

 قاحسإ يبأ نع صوحألا يبأو شمعألا نع نايفس نع هجام نبا هاور :خلإ ءام بيصي الو .اًضيأ "ديناسملا"

 بنجي ناك"و ,"ءام سمي ال هتأيهك ماني مث ءاهاضق هلهأ ىلإ ةجاح هل تناك نإ" :اعوفرم ةشئاع نع دوسألا نع

 .[ :مقر] "ءام سمي ال هتأيهك ماني مث

 «داريإلا هرهاظو ءيشب ثيدحلا اذه دشي !ف اي :ليعامسإ يل لاقف اًموي ثيدحلا تركذف :لاق ؛نايفس نع لقنو

 نوراه نب ديزي تعم :لاق يطساولا ىلع نب نسحلا انثدح :لاقو ءقاحسإ يبأ نع نايفس نع دواد وبأ هاورو

 راشأ :يفنحلا مساقلا لاق نكل «يذمرتلا هيف حدق كلذكو .ءقاحسإ ثيدح يعي مهو ثيدحلا اذه :لوقي

 زاوجللا نايبل ؛هكرت نكميو ءكلذو كاذ نكمي ذإ ؛ضراعت ال :تلق .ةحداقب تسيل اهنأ ىلإ "للعلا" يف ىطقرادلا

  هاور :بيصي الو ."مهديناسم" يف لدعلا ةحلطو ورسح نباو يثراحلاو رفظملا نبا هحرحأ ثيدحلاو ءاضيأ

 لاق 00000 :مقر| اًعوفرم ةشئاع نع دوسألا نع قاحسإ يبأ نع شمعألاو نايفس نع يذمرتلا

 - هنأ 225 يبلا نع ةشئاع نع دوسألا نع دحاو ريغ ىور دقو ةةزيغو ةتيسملا ني ديغش لوق اذهو::يمرتلا



 ةبانحلا نم لسغلا نايب ١٠١48 ةراهطلا باتك

 .لستغاو داع

 ناك :تلاق امهذ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ١

 000 ماني نأ دارأ اذإ دك هللا لوسر

 اذه قاحسإ يبأ نع ىور دقو ءدوسألا نع قاحسإ يبأ ثيدح نم حضأ اذهو «ماني نأ لبق أضوتي ناك -

 هتضراعم ةياورلا يف حدقلا لصاحو .قاحسإ يبأ نم طلغ اذه نأ نوريو «دحاو ريغو يروثلاو ةبعش ثيدحلا

 هنإ :"بيرقتلا" يف هلاق ام ىلع ءانب ؛قاحسإ يبأ مهو ىلع كلذ لمحيف «ةشئاع نع دوسألا نع رخألا تاياورلل

 سلدملاو «ةياورلا حصي ال فيك هنأ :لوألا :نيهجوب هنع بيحأو .قودص طباض ةقث وهف الإو ءهرخآب طلتخا

 تاياورلا نيبو هنيب اقيفوت لسغلل ءام سمي ال هنأ نعم ىلع لمحيف ؟لبقي «ةقث ناكو هخيش نم هعامس نيب اذإ
 .يقهيبلل راتخملا وهو «رخألا

 اودقتعال هيلع بظاو ول ذإ ؛زاوجلا ميلعتل ءام سمي ال نأ نكمي هنأل تاقوألا فالتخاب ةضراعم ال هنأ :يناثلاو

 ةنيرق مدعل ؟يناثلا وه اندنع باوصلاو ؛"دوعصلا ةاقرم" يف هلقن اذك «يوونلل راتخملا باوجلا وهو ءهبوجو

 رفاظت هنأ رمألا ةياغ .بحتسم مونلا لبق ئضوتلاف «يوونلا نيب يذلا رذعلا اذهلو ءلوألا باوجلا ىلع ريدقتلا

 كلذب سأب الف ؛ماني ىح هركذ لسغي ملو أضوتي مل نإو :"أطوملا" يف دمحم لاق ءدكؤم بحتسم هيلع تاياورلا
 ثيدحلا نأ ملعا مث .طالتخالا نمز هذه ةياور تبثي نأ الإ ميقتسي الف طالتحالاب حدقلا امأو .[151/1] اًضيأ
 لاقو .أطح وه :نوراه نب ديزي لاقو .مهو وه :دواد وبأ لاقو .حيحصب سبيل :دمحأ لاقو «ةعبرألا هج رخخأ

 اذه يف قاحسإ ابأ فلاخي مل ول :"هللع" يف مرثألا لاقو ءثيدحلا اذه ىوري نأ لحي ال :حلاص نب دمحأ نع انهم
 .ىفكل هدحو ميهاربإ الإ

 نم أطخ هنأ ىلع نوثدحملا عمجأ :زوفم نبا لاقو ءاهنع ةملس وبأو ةورع اذكو ءدوسألا نب نمحرلا دبع هقفاوو
 باتك" يف اهللعو ."هحيحص" يف ملسم اهفذح ةدايزلا هذهو «يقهيبلا هححص دقف «ةحماسم هيفو .قاحسإ يبأ

 ؛نيحيحص ناربخلا نوكي نأ هبشي :"هللع" يف نيطقرادلا لاقو مكاحلا هاكح امك حيرس نبا امهنيب عمجو «"زييمتلا

 تا ل ءزاوجلا نايبل نيرمألا لعف هنأب امهنيب ةبيتق نبا عمجو .ملعلا لهأ ضعب هلاق
 .دوسألا نع قاحسإ يبأ ةياور لثم اهنع ءاطع نع
 :لاق ؟بنج وهو اندحأ مانيأ :هلاؤس يف اعوفرم رمع نبا نع "امهيحيحص" يف نابح نباو ةكيزخ نبا هجرحأ امو

 نأ عم ةدايزلاب درفتم ريغ قاحسإ ابأ نأ ملع رم امو «ةيهاركلا مدعب نذؤم ةئيشملاب قيلعتلاف ءاش نإ أضوتيو «معن

 .يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ :ةفينح وبأ .رحآ حيحص ثيدح هدضاع اذإ اميس ال لوبقم ةقثلا درفت

 - نأ دارأو اًبنج ناك اذإ ناك" :اعوفرم اهنع دوسألا قيرط نم ملسم ظفلو «ناخيشلا هجرخأ :خلإ دارأ اذإ



 ةبانحجا نم لسغلا نايب ١8 ةراهطلا باتك
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 ماني نأ دارأ اذإ ناك" :اهنع ةملس يبأ قيرط نم امهدنعو «]5١٠7:مقر] "ةالصلل هءوضو أضوت ماني وأ لكأي -

 وهو ماني نأ دارأ اذإ" :اهنع ةورع قيرط نم يراخبلا دنعو «"ماني نأ لبق ةالصلل هءوضو أضوت «بنح وهو
 نب نمحرلا دبع نع قاحسإ نب دمحم نع يمرادلا هاورو «[188١:مقر] "ةالصلل ًاضوتو هحرف لسغ «بنج
 ظ .اعوفرم ةشئاع نع هيبأ نع دوسألا

 نأ دارأ اذإ ناك دلي يبلا نإ" :تلاق ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع سنويو نايفس نع دواد وبأ هاورو

 لك يبلا نأ" :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع مكحلا نع ةبعش نعو ؛"ةالصلل هءوضو ًاضوت ءبنج وهو ماني
 نب رامع نع رمعي نب ىحي نع ينتاسارخلا ءاطع نعو «"بنج وهو نعت أضوت ماني وأ لكأي نأ دارأ اذإ ناك
  ىحي نيب :دواد وبأ لاق 5١57[. :مقر] "أضوتي نأ مان وأ برش وأ لكأ اذإ بنجلل صخر 305 يبلا نأ" :رساي

 بنجلا :ورمع نب هللا دبعو رمع نباو بلاط يبأ نب يلع لاقو ءلحر ثيدحلا اذه يف رساي نب رامعو رمعي نب
 .ًاضوت لكأي نأ دارأ اذإ

 نأ دارأ اذإ دي هللا لوسر ناك" :تلاق ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع دعس نب ثيل نع هجام نبا هاورو

 لاق باطخلا نب رمع نأ :رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نعو «"ةالصلل هءوضو ًاضوت بنج وهو ماني
 :يردخلا ديعس يبأ نع بابح نب هللا دبع نعو ءأضوت اذإ معن :لاق ؟بنج وهو اندحأ دقريأ : هللا لوسرل

 ,ه86 ,(ه85:مقر] ماني مث اضوتي نأ هو هللا لوسر هرمأف ماني نأ ديريف ليللا نم ةبانحلا هبيصت تناك هنأ

 .[711 11 :مقر] ةعزخ نبا هحرخأو .[58*

 يركع ل ىارقلا فرخ زي يبأو ةملس مأ ثيدح نم "طسوألا" همجعم يف يىناربطلا هجرخأو

 ءًأاضوتي يح دقري نأ بحأ ام :لاق ؟بنجلا دقري له !هللا لوسر اي :تلق :تلاق دعس تنب ةنوميم ثيدح نم

 لزني مل ليئربج نأ رهتشا ام لطبي هبو .[55:مقر ]257/7٠ خلإةتِلع ليئربج هرضحي الف قوتي نأ فاحأ ينإف

 رهتشا امك سيل هنكل ءنسح ريغ ةبانجلا ةلاح ىلع توملا نأ رهظي هبو ءضرألا ىلإ ةيوبنلا ةافولا دعب لزني الو

 .ةينيدلا ةرورضلاب لطاب هنإف ؛هسفن لتاق تومك هب تام نمل مثْؤم سحب مارح توم هنأ

 هنأ ديو هللا لوسرل ركذ هند رمع نأ :امّيض رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام نع "اطوملا" يف دمحم هاورو
 ةشئاع نع ةورع نب ماشه نع هنعو «ىجي هنع هاورو «منو كركذ لسغاو أضوت لاق «ليللا نم ةبانحلا هبيصت

 ًاضوتي ىح مني الف «لستغي نأ لبق ماني نأ دارأ مث «ةأرملا مكدحأ باصأ اذإ :لوقت تناك اهأ دلك يبلا جوز
 ههجو لسغ «بنج وهو معطي وأ ماني نأ دارأ اذإ ناك امد رمع نب هللا دبع نأ :عفان نع هنعو «ةالصلل هءوضو

 ناك هنأل ؛نيلحرلا لسغ ركذي مل :ليق .[50:مقر ]785/١1« مان وأ معط مث ؛هسأرب حسمو «نيقفرملا ىلإ هيديو
 - .لامكلا يف غلابي ملو رسيت ام لسغف بدنلل رمألا نأ مهف هلعلو ءرذع هب



 ةبانحجلا نم لسغلا نايب ١٠١ ةراهطلا باتك

 .ةالصلل هءوضو أاضاوت (بنج وهو
 يوغللا ءوضولا ال ةقفش

 هنلإ 3 رن

 525 هللا لوسر نأ هد ع نع وع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -5

 هل لاق ءبنح نإ :لاق ؟كل ام 25 هللا لرش لاف نع اهدنا ةبلإ ذي ذه

 .سجني ال نمؤملا :ةياور فو ءسجنب سيل نمؤملا نإف ؛كيدي انرأ : 25 هللا لوسر

 اًنطاب سحب رفاكلاو امهايإ انطعأ

 اهكسمأف هيلإ هذي رمت 22 هللا لوس نأ :ةفيذح نع دامح نع ةفينح وبأ -7

 دعس ل :نسؤلل هلزإ 29 كانك يمول اقف ولف

 معن :تلاق ؟بنج وهو دقري ٌدتُك يبلا ناكأ ةشئاع تلأس :لاق ةملس يبأ نع ىيي نع يراخبلا هاورو -
 وهو اندحأ دقريأ دي هللا لوسر لأس ء5# باطخلا نب رمع نأ ::هُ رمع نبا نع عفان نع ثيللا نعو ءأضوتيو

 :تلاق ةشئاع نع ةورع نع نمحرلا دبع نب دمحم نعو ءبنج وهو دقريلف مكدحأ اكاوت اذإ معن :لاق ؟بنج

 نب هللا دبع نع عفان نع ةيريوج نعو ؛"ةالصلل أضوتو هحرف لسغ «بنج وهو ماني نأ دارأ اذإ ُدُُك يبلا ناك"

 ةصق ف كلام ثيدح ىورو ءأضوت اذإ معن :لاق ؟بنج وهو اندحأ مانيأ دي يبلا رمع ئفتسا :لاق امض رمع

 دنع ءوضولا بابحتسا دكأت ف ديناسألا دايج ةحيحص ثيداحأ هذهف «[585 :مقر] هذ رمع ةبانجلا ةباصإ

 .بنجلل لاعفألا رئاسو «برشلاو «لكألاو «مونلا
 تدك :لاقف ءاج مث «لستغاف هنع داحف هيقل هنأ :ظفلب ملسم هاورو «يئاسنلاو دواد وبأ هجرحأ :ةفينح وبأ

 عنام يأو كنأش ام :كلام .هنع ظوفحم هنإف امالتحا ال اىطو :بنج وهو سجبني ال نمؤملا نإ :لاقف ءابنح

 .ردصم نيتحتفب وأ ءاعراضم ميحلا مضب [سجنتم يأ ميحلا رسكب] :سجنب سيل .عفدلا اذه ىلع ثعابو كل

 نع دانسإ هلعل :دامح نع .ةقث ناك اذإ لوبقم لسرملاك وهو ءنييوارلا طاقسإب لضعم ثيدحلا :ةفينح وبأ

 |" :مقرإ دواد وبأ هاور 25 هللا لوس رس بخان ناميلا نيا. ىأ :ةقيدج .ةفيذح نع مامه نع ميهاربإ

 نإ :لاقف ؟بنج ئإ :لاقف «هيلإ تال تلا يل نأ :ةفيذح نع لئاو يبأ نع لصاو نع رعسم نع هريغو

 قرط ضعب يف هيقل دك يبلا نأ :د 9 ةريزع يبأ نع امهريغو دواد وبأو يراخبلا ىورو ءسجنب سيل ملسملا
 ءاّبنح تنك :لاق ؟ةريره ابأ اي تنك نيأ :لاقف ءاج مث تلستغاف تبهذف ءهنم تسنخناف ءبنج وهو ةنيدملا

 :مقر| يراحبلا ظفل هظفل ءسجني ال نمؤملا نإ !هللا ناحبس :لاقف ,ةراهط ريغ ىلع انأو كسلاجأ نأ تهركف

 نمؤملا نأ ثيدحلا اذه نم رهظف 77١[« :مقر] سجني ال ملسملا نإ !هللا ناحبس :دواد يبأ ظفل يفو .[18

 - يف رثؤت ال ةيمكحلا ةساجنلا نأو ؛مالكلا ملع يف ررقت ام ىلع ةغل اقرتفا نإو عرشلا ف دحاو نيعم. ملسملاو



 ةبانجلا نم لسغلا نايب ١1 ةراهطلا بانك

 : لوسر نأ :اهكذ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 ديزي نب يعخنلا ناميلس يبأ نب

 يعرش يرابتعا رمأ وهو !فيك ءاّمكح اهاهاض امو «ةالصلا قح يف الإ ربتعت الف ؛ىدعتت الو هريغ سيجنت -

 يف اسحنو «هريغل اًسجنم هدلجو ثدحملا نوكي ال امكف ءاّيقيقح اسحب دعي يح «ندبلا يف اًسوسحم اًرمأ سيل

 «ةصوصخلملا ةعبرألا ءاضعألا يف ةلاح تربتعا ىرغصلا نأ ريغ «بنجللا كلذك امهريغو هباعلو هقرع الو ءهسفن

 اًمنإإ# :ىلاعت هلوق يف امك اًسحو ةقيقح سجن رفاكلا نأ ثيدحلا نم طبنتسي دقو .هلك ندبلا يف ةلاح ىربكلاو

 :مقر] يذمرتلا هاور ةريره يبأ ثيدحو «يبطابلا سجنلا ىلع لمحي دقو ١(« :ةبوتلا) «ٌنسَجَن َنوُكِرْشُمْلا
 .خلإ ةفيذح نع بابلا يف :لاقو ١||

 ةعبرألاو 17١[ :مقر ملسمو 258 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هحرخأ سجني ال نمؤملا :ثيدح ةلمجلابو

 «ةريره يبأ نع [ه* :مقر هجام نباو 2555 :مقر يئاسنلاو ء”١ :مقر دواد وبأو ©5 :مقر يذمرتلا|

 يئاسنلاو «77 :مقر دواد وبأ] ةعبرألاو ["77 :مقر] ملسمو [7١881١:مقر (884/5] "هدنسم" يف دمحأو

 ف يناربطلاو ءدوعسم نبا نع يئاسنلاو «ةفيذح نع يذمرتلا ريغ [575:مقر هجام نباو غ5 27717:مقر

 .اعوفرم مهلك ىسوم يبأ نع "ريبكلا"
 نع يذمرتلا هاور :خلإ ةشئاع نع .ةعبرألاو ملسم هحرحخأو هنع هدنسم ف فسوي وبأ هاور اذكه :ةفينح وبأ
 ييلوان :كُكُك هللا لوسر يل لاق :ةشئاع تلاق :لاق دمحم نب مساقلا نع ديبع نب تباث نع شمعألا نع ةديبع
 ٍفو :يذمرتلا لاق .,5 :مقرأ كدي يف تسيل كتضيح نإ :لاق ءضئاح ىنإ :تلق :تلاق دجسملا نم ةرمخلا

 هاورو ١51١[« :مقر] دانسإلا كلذب شمعألا نع ةيواعم يبأ نع دواد وبأ هاورو .ةريره يبأو رمع نبا نع بابلا
 .دانسإلا كلذب ديبع نب تباث نع ناميلس نع يمرادلا هاورو «[577 :مقر] هحام نبا

 دقو [177 :مقر] هجام نباو [؟١17 :مقر] يئاسنلاو 15١[ :مقر] دواد وبأو يراحبلا هاور :يراقلا لاقو
 ىلع يلصي ناك ةتلع هنأ" :ةريغملا نع [١٠105:مقر ]89/١*2 مكاحلاو [555 :مقر] دواد وبأو دمحأ ىور
 در هيفو «"طاسب ىلع يلصي ناك الَتِلَع هنأ" :مذ سابع نبا نع هجام نبا ىورو «"ةغوبدملا ةورفلاو ريصحلا

 ءاقافتا لضفألا وه ناك نإو ءاهنتتم وأ نطرألا :نلعالإ ةدحشلا وأ ةالضلا نوروح ال قي ةضفارلا َغ

 .اهسنج وأ ضرألا ريغ ىلع ةالصلا ةيهارك كلام نع يورو
 ريغ انبتك ةياور نأل ؛مهماحفإ هب نكمي الو ءمهيلع ةجح ضهتني ال هنكلو ءاندنع وه امنإ ةضفرلا ىلع درلا :تلق

 «ةياور يف ةهاركلاب هلوق يف هلم كلام ىلع هب درلا نكمي !معن «ةنسلا لهأ نم اهاجرو اميس ال مهدنع ةلوبقم
 ىلإ ىدعتت ةساحن ندبلا هب سجني يح «ةسوسحم ةيقيقح ال ةيمكح ةساحب ضيحلا نأ ثيدحلا اذه نم ملعو

 ةرشابمو «ضئاحلا طاشتماو ءامهقرعو ضئاحلاو بنجلا رؤس ةراهط يف رابخألاو راثآلا ترفاظت انهه نمو «هريغ
 لوانت نأ ضئاحلل نأ ىلع اليلد هيف نأ "ةنسلا حرش" نع لقنو «ةشئاع ثيداحأ يف امك رازتالاب رمألا دعب اهندب

 ' .زئاج هنإف ؛لوحد ريغ نم دجسملا نم ءيشلا



 ةبانجلا نم لسغلا نايب ١١ ؟ ةراهطلا باتك

 .: 1 كتضيح نإ :القلع لاقف ءضئاح ئإ :تلاقف «ةرمخلا ئيلوان :امل لاق مك هللا

 كدي قف ةتسيل

 قد اين امنأ ميلس مأ عمس نم ينربحأ :لاق ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -ه

 011111111 1 ز ز ز ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز13151]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1 151 1 1 ىرت ةأرملا نع دعو يبا

 اذه :خلإ ضئاح لإ .طويخلا لمرتو لخنلا فعس نم ةحوسنم ةريغص ةريصح :ميملا نوكسو ءاخلا مضب :ةرمخلا

 عانتما ىلع اهنم اًسايق ةداجسلا ذحأت نأ ضئاحلل سيل هنأ اهمعز ىلع ءانب ؛ةلوانملاب لاثتمالا يف اهنم رذع
 عيمج يف ةيراس ضيحلاب ةساجنلا تراصو «ةيقيقح ةسحن ضيحلاب اهنأ تمهوت اهنأ ىلع ءانب وأ ءدجسملا لوحد

 اهنإف ,ةداجسلا كسمت فيكف «هيقالي ام هب سجني سجنلاو «لاستغالا رمأ هيلإ' ريشي امك ديلا ح «ندبلا

 صوصخم وه لب «يقالملا ءيشلا هتاقالمب سجني ال سحب لك نأب التِلَع باحأف ؛ةسجنلا اهدي ةاقالع سجنتي
 ىلإ اهنم ىدعتي يح ءديلا يف ةيسح ةساحن ال ةيعرش ةساحنو ةيمكح ةيارس هذهو ,ةسوسحملا ةيقيقحلا ةساجنلاب

 .هب هثولتب سجنلا مدلا ماقم وه اميف ةيقيقحلا امنِإَو «رخالا

 ,ةشئاع ثيدح نمف دواد يبأ ريغ ةملس مأ ثيدح نم ةتسلا هحرخأو ءورسح نباو يثراحلا هاور :عمج“ نم

 تجوزت كلام نب سنأ مأ ناحلم تنب] :خلإ ميلس مأ .ميلس مأ نع لهس نب ةمامأ يبأ ثيدح نم يناربطلاو

 بنيز نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام نع يراحبلا هاور [.ةحلط ابأ تجوزت مث سنأ دلاو رضن نب كلام
 اي :تلاقف دلي هللا لوسر ىلإ ةحلط يبأ ةأرما ميلس مأ تءاح :تلاق امأ نينمؤملا مأ ةملس مأ نع ةملس يبأ تنب
 اذإ معن :هك هللا لوسر لاقف ؟تملتحا يه اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع له قحلا نم يبحتسي ال هللا نإ !هللا لوسر
 ١7٠١[. :مقر] ءاملا تأر

 ىري ام لثم مانملا يف ىرت ةأرملا :هيفو «ةطساو الب ميلس مأ نع ةورع ةياور كلام نع "ىيي أطوم" تو
 ؟ةأرملا كلذ ىرت لهو كل فأ :ةشئاع اهل تلاقف «لستغتلف معن :لك هللا لوسر اهل لاقف ؟لستغتأ لحرلا
 اهاور لا ظافلألا كلت رخآ قيرط فو ؟هبشلا نوكي نيأ نمو «كينيمب تبرت" تق هللا لوسر اهل لاقف
 قبس وأ الع امهيأ نمف رفصأ قيقر ةأرملا ءامو «ءضيبأ ظيلغ لحرلا ءام نإ" :ملسم ةياور يفو .يراخبلا

 ظ ْ .["١١:مقر] هبشلا نوكي

 ميلس مأو ةورع نيب لعلو «ميلس مأ نع ةورع نع باهش نبا نع هنع ىلوألا قيرطلا "هبطوم" يف دمحم ىورو
 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةنييع نب نايفس نع يذمرتلا هاورف ءنورحخآ هلصوو ءاًعطقنم ناكف اهريغ وأ ةشئاع
 :اههل تلق :ةملس مأ تلاق :هيفو «خلإ ناحلم تنب ميلس مأ تءاج :تلاق ةملس مأ نع ةملس يبأ تنب بنيز نع

 -ِ ةماع لوق وهو ,حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «[١١؟7:مقر] !ميلس مأ اي ءاسنلا تحضف



 لظلم | هرم

 ةبانجلا نم لسغلا نايب ١١م ةراهطلا باتك

 55200000 2ك يبلا لاقف ءلحرلا ىري ام

 يروثلا نايفس لوقي هبو «لسغلا اهيلع نأ تلزنأف لجرلا ىري ام لثم مانملا يف تأر اذإ ةأرملا نإ :ءاهقفلا -

 ظ .نملاو ساو ةلرخو ماسدا دعانا قو ؛يعفاشلاو

 -كلام نب سنأ مأ يهو - ةيراصنألا ميلس مأ نأ :ةشئاع نع ةورع لاق :لاق باهش نبا نع دواد وبأ هاورو
 ؟ال مأ لستغتأ لجرلا ىري ام لثم مانملا يف تأر اذإ ةأرملا تيأرأ قحلا نم ييحتسي ال هللا نإ !هللا لوسر اي :تلاق

 ىرت لهو كل فأ :تلقف ءاهيلع تلبقأف :تلاق «ءاملا تدحو اذإ لستغتلف معن :ُلك يبلا لاقف :ةشئاع تلاق
 لاق ء[3 :مقر] ؟هبقلا نوكي نأ نهو !ةشئاغاي :ةلديعغ تارت :لاقف هتك هللا لوسر ىلع لبقأف ة أرملا كلذ

 كلام نع ريزولا يبأ نب ميهاربإو «يرهزلا نع يرهزلا يخأ نباو سنويو يديبزلاو ليقع ىور اذكو :دواد وبأ
 ةورع نع :لاقف ةورع نب ماشه امأو «ةشئاع نع ةورع نع :لاق يبجحلا اعفاسم يرهزلا قفاوو «يرهزلا نع

 نع دواد وبأ رخخآ قيرطب هاورو دعك هلل لوسر ىلإ تءاح ميلس مأ نأ ةملس مأ نع ةملس يبأ تنب بنيز نع
 لحرلا نعو «لستغي لك لاق ءاّمالتحا ركذي الو للبلا دجي لحرلا نع ٌدلَو يبلا لكس :تلاق ةشئاع نع مساقلا
 ؟لسغ اهيلعأ كلذ ىرت ةأرملا :ميلس مأ تلاقف «هيلع لسغ ال دلي لاق «للبلا دجي الو ملتحا دق نأ ىري.
 ١١[. :مقر] لاحرلا قئاقش ءاسنلا امنإ معن ظلك لاق
 تلحد ةحلط يبأ ب مأ ميلس مأ نأ :هتربحأ اهنأ ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع ليقع نع يمرادلا هاورو

 لجرلا ىري ام مونلا يف ىرت ةأرملا تيأرأ قحلا نم يبحتسي ال هللا نإ !هللا لوسر اي :تلاقف دلك هللا لوسر ىلع
 :لاقف كل هللا لوسر اهيلإ تفتلاف ؟كلذ ةأرملا ىرتأ كل فأ :تلقف :ةشئاع تلاقف «معن لك لاق ؟لستغتأ
 :لاق ءسنأ نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع يعازوألا نع هاورو «؟هبشلا نوكي نيأ نمف كنيمب تبرت

 مأ تلاقف «لحرلا ىري ام اهمانم يف ىرت ةأرملا :تلاقف «ةملس مأ هدنعو ميلس مأ ٌد هللا لوسر ىلع تلخد

 نك رج انا كادي تنوع قنا كلب ل انف
 نيأف معن :لاق 996 هللا لوسر اي ءام ءاسنللو :ةملس مأ تلاق «لستغتلف ءاملا تأر اذإ اهينعي امع لأست ىلا

 مأ تنب بنيز نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع عيكو نع هحام نبا هاورو «لاحرلا قئاقش نه امنإ ؟دلولا نههبشي

 1٠١[. :مقر] اهمأ نع ةملس
 اذإ" :ةشئاع نع هريغو يقهيبلا هاورو :يراقلا لاق :خل! يبنلا لاقف .مونلا يف للبلاو مالتحالا نم :ىري ام

 لسغ الف ًاللب ري ملو ملتحا دق هنأ ىأر اذإو ؛لستغا ملتحا هنأ ري ملو ًاللب ىأرف ءهمون نم مكدحأ ظقيتسا

 ةأرملا تلزنأ اذإ دلك لاقف لتحت ةأرملا نع دلك هللا لوسر تلأس ميلس مأ نأ :سنأ نع يئاسنلا هاورو ؛"هيلع

 دقو «للبلا نادجو ىلع لسغلا رادم :تلق 5٠١[. :مقر] سنأ نع ملسم هاورو ١50[« :مقر] لستغتلف

 .ةشئاع نع يذمرتلا هاورو 21777 :مقر] دواد يبأ نع هانحرخأ



 ةبانحجا نم لسغلا نايب ١١ ةراهطلا باتك

 مامحلا تيبلا سعب :ٌدت5 لوسر لاق :لاق ةشئاع نع ءاطع نع ةفينح وبأ -5
 مذلا ىلع عوفرم ناكملا حابر يبأ نبا

 .رهطي ال ءامو رتسي 0 عب وه

 ايلاغ ةروعلا يأ

 ضرتعملا نأ :لوألا :ناماقم انهه مث ءرخألا تاياورلا يف امك اهفدب وأ ابوث ىلع للبلا تدحو اذإ يأ :لستغت
 مهيلع لكشأ دقو .ىرخأ يف امك ةملس مأ وأ «تاياورلا ضعب يف امك ةشئاع لاؤسلا اذه يف ميلس مأ ىلع

 ضايع يضاقلا هراتخا ام :يناثلاو .ةملس مأ يه اهيلع ضرتعملا نأ اوحّحص مهأ :لوألا :ةثالث لماحم هلف عمجلا
 عمج وهو :رجح نبا لاق ءامههاجأ امب نك يببلا امهاجأف ءاهيلع اتركنأ امهاتلك ةملس مأو ةشئاع نأ لمتحي هنأ
 .دحاو سلجم يف دي يبلا دنع ةشئاعو ةملس مأ روضح عنتمي ال نسح

 اذه نأ :ياثلا ماقملاو ء«تيسن ام دعب ميلس مأ تلأس نأ نكمي هنإف ؛ةصقلاو ةعقاولا ددعت ىلع كلذ لمحي نأ :ثلاثلاو
 (7 :5:قراطلا) # بئاَرثلاَو بلص نْيَب ْنِم جرحي فاد ِءاَم ْنِم َقلخ لم :ىلاعت هللا لاق اًضيأ باتكلا نم تباث مكحلا
 «بيلغتلا ىلع لومحم ةيآلا يف قفدلاو «هيف قفد ال :ليقف ءءاهقفلا نيب ةأرملا نم يف هيف فلتحخا دق قفدلا نأ ريغ
 يف هب انحرص ام ىلع اندنع راتخملا وهو هب سحي املق فيفح ريسي قفد هيف :ليقو «قوفدملا ئععمب كانه قفادلاو
 اهمأل دلولا ةياشملو ,باتكلا يف رهاظلا رظنلا اذه نمو «ىرحم ا ةعسل ؛اًرهاظ هب سحي ال امنإو «"ةياقولا حرش" يشاوح

 اًفافختساو امذ "كني تبرت" :لاقو اهيلع اعد ؛"اهدلو اههبشي م"و ,"؟هبشلا نوكي نيأ نمف" :هلوقب هيلإ راشأ امك
 .رمأ يف مذو ةفح ةملك لب «ةقيقح اهيلع ءاعد اذه سيلو «رئاغلا رظنلا مدعب

 قولعل ةضحملا ةيلحملا اهيف روصتي امنإو «ةأرملا يف ءاملاب ساسحإلا مدع نم رهاظلا رظنلا ىلع ءانب اهراكنإ ناك امنإو

 ىلع سيلاطاطسرأك مهوققحمو «ةأرملا يف ملا يفن ىلإ سونيلاجك ءابطألا ضعب بهذ اذه ىلع ءانبو .لحرلا ءام
 ةأرملا مالتحا امأو «ةأرملا ءام دقعنملاو لحرلا ءام وه دقاعلاف «لباقو لعاف نم لعفلا يف دب الو ؟ال فيك ءهدوجو
 اذلف ءاهيف دوقفملاك وهو «قفدلا وه جارخإلا رثكم نإف «ىرحملا ةعسل ؛اردان ناك دقف ءاحراخ اهئام جورخو

 .هيلع راكنإلا اهنم ىرح

 ةأرملا نع دك هلل لوسر ةيملسلا ميكح تنب ةلوخ يلاخ تلأس :لوقي بيسملا نب ديعس نع يمرادلا ىورو

 دق هوذح وذحي امو ءءاملا جورخب لسغلا بوجو نم بابلا اذمي قلعتملا مهملا ضعبو .لستغت نأ اهرمأف «ملتحت
 فو رثكألا يف يأ] :ريههطي ال ءامو .اهيلإ عجاريلف "ةيادهلا"و "ةياقولا حرش" ىلع ةطوسبملا انيشاوح يف هانركذ
 هاورو َىّمَأ ءاسن ىلع مارح مامحلا :اعوفرم ةشئاع نع "هكردتسم" يف مكاحلا جرخأ .ربدتف ريهطتلا نم :ةحخسن
 ريغب :يدع نباو مكاحلا هجرخأو "رزيك. الإ لامحلا لحدي الف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم" ظفلب يئاسنلا
 -هنيعب ثيدحلاو ؛لمعلا اذه يف كلامل افالخ لمعتسملا ءاملا ةساحب ىلع ليلد هيفو :"هحرش" يف يراقلا لاق [.رازإ



 ينملا كرف نايب ١١6 ةراهطلا باتك

 |يملا كرف نايبز
 :تلاق ةشئاع نع ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ - ا/ا/

 25 هللا لوسر بوث نم ينملا كرفأ تنك

 ءتاوصألا هيف عفرت مامحلا تيبلا سئب :هظفلو «سابع نبا نع يدع نبا هاورو «ةشئاع نع يقهيبلا هاور <
 :اعوفرم رباح نع [747 :مقر ]75١/4. مكاحلاو [؟١0٠8 :مقر] يذمرتلا ىورو .تاروعلا هيف فشكتو
 هتليلح لحدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو «رازإ ريغب مامحلا لحدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم
 رمخلا اهيلع راديو ةدئام ىلع سلجي الف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو «مامحلا

 يف يناربطلا هجرحأ ءرتسيلف هلخد نمف مامحلا هل لاقي اًنيب اوقتا درو دقو «ةريثك ثيداحأ مامحلا مذ يف :تلق

 نع "هبعش" يف يقهيبلاو "هكردتسم" يف [/7/78 :مقر :,770/4] مكاحلاو ٠١977[ :مقر ]77/11١, "ريبكلا"

 تيبلا رش" :هعفر سابع نبا نع ٠١977[ :مقر 275/١ 1] "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأ دقو ءاعوفرم سابع نبا
 يف يقهيبلا جرخأو .اًرتتسم الإ لحدي الف هلخد نمف «تاروعلا اهيف فشكتو ؛تاوصألا اهيف ولعت 8
 ,ليدنع. الإ هلحدي نأ لحرل لحي ال ءرهطي ال ءامو ءرتسي ال باجح مامحلل ْفأ :اعوفرم ةشئاع نع " هبعشأ'

 سلا نهورسو ةقودلع .اسنلا ىلع نوماوق لاحرلا ,مهءاسن نونتفي ال نيملسملا اورم

 هللا دشنأو «رزيمب الإ مامحلا اولحدي ال ىمأ لاجر هللا دشنأ :هعفر ةريره يبأ نع "هخيرات" يف ركاسع نبا جرخأو

 امع زرحتلاو «طايتحالاو بدألا باب نم وه اذه عم مث ءاضيأ بدألا يف ٍتأيسو .مامحلا نلحدي ال نأ يمأ كارو

 تعنصو تامامحلا لخخد نم لوأ :هعفر ىسوم يبأ ثيدح نم درو دقف الإو ؛هلوخد لصأ نع اًجراخ عنشتسي
 هوأ نوكي ال نأ لبق :ةرأ هللا" تاذغ. نم هوأ :لاقف «همقو هورس. دكبو لخد اننلق دواد نم ناميلس ةروثلا هل

 نبا ىورو «"هننس" يف يقهيبلاو ,"هلماك" يف يدع نباو «"ريبكلا" يف يناربطلاو ؛"هئافعض" يف يليقعلا هحرخأ
 لاجرلا اهلخدي الف تامامحلا :اه لاقي اًنويب اهيف نودجتسو محاعألا ضرأ مكل حتفت :هعفر رمع نبا نع هحام

 .[7175/ :مقر] ءاسفن وأ ةضيرم الإ اهنلحدي نأ ءاسنلا اوعنماو «رازاب الإ

 هجام نبا هاور [.هرثأ بهذي ىح كلدأ يأ] : ينملا كرفأ .هوحنب اهثدح نم ٍئطقرادلاو رازبلا هاور :ةفيدح وبأ

 206 هللا لوسر بوث نم هتكرف اعبر" :تلاق اه ةشئاع نع ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع شمعألا نع
 هتحأف دك هللا لوسر بوث يف هدحأ ئتيأر دقل" يدم ا كا يسم

 بوث نم ةبانجلا لسغأ تنك" :تلاق :ةشئاع نع ناميلس نع يراحبلا هاورو .[0158 «هالال :مقر] "ي

 «بوثلا بيصي ملا نع ةشئاع تلأس :لاق اهنع هنعو ؛"هبوث يف ءاملا عقب نإو ةالصلا ىلإ جرخيف 0 0
 هنع ىورو «"ءاملا عقب هبوث يف لسغلا رثأو ةالصلا ىلإ ج رخيف فص هللا لوسر بوث نم لسغأ تنك" :تلاقف

 2 175271١[. :مقر] يئملا لسغ نيرحخآ نيقيرطب



 ينملا كرف نايب 15 ةراهطلا باتك

 مأ ةشئاع هتفاضأ الجر نأ :مامه نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -4
 ةفايض راد يف هتفيض ترابا نب هححصو يذمرتلا هاور

 0 ءافذ نينمؤملا

 5 هللا لوسر بوث نم ىئملا كرفأ تنك" :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع دواد وبأ هاورو -

 ,مكحلا هاور امك شمعألا هاورو ءلصاوو رشعم وبأو ةريغم هقفاوو :دواد وبأ لاق |7107 :مقر] "هيف يلصيف

 راسي نب ناميلس نع لسغلا ثيدح يذمرتلا ىورو .ةشئاع نع ناميلس نع لسغلا نم يراخبلا هاور ام ىورو
 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ١7 ١ :مقر] "2 هللا لوسر بوث نم اتم تلسغ امنأ" :ةشئاع نع

 دقح عير كرفلا ناك ةإو كرفلا تيدخل قلاعتم نيل 8 هللا لوشر هبا نمااثم تلدع انآ ةئاغ كردحو
 ."ةرحذإب ولو «كنع هطمأف طاخملا ةلزنمم يملا" :سابع نبا لاق «هرثأ هبوث ىلع ىري ال نأ لجرلل بحتسي

 افأك تاعوفرملاو ءتباثب سيل هيف عوفرملاو ءفوقوم ثيدح وهو «يئملا ةراهط ىلإ يعفاشلا بهذ انهه نمو

 ةراهطلا لاوزل بجوم ةساجنلا جورح نأ لوصألا نمو فيك ؛هتساحب ىلع لدي ام ىلع اهلك ةرفاظتم
 ةلدأب "ةياقولا حرش"و "ةيادحلا" ىلع انيشاوح يف هانققح دقو ءائيهم ءام هللا هلعج دقو فيك «رهاطلا جورحخ ال

 بوث نم ىئملا كرفأ تنك" :تلاق «ةشئاع نع "ةناوع يبأ حيحص" يفو :يراقلا يلع لاق «ةيعمجو ةيلقع

 ئطقرادلا هاورو ."اًبطر ناك اذإ - يديمحلا كش - هلسغأ وأ هحسمأو ءاّسباي ناك اذإ هنتي هللا لوسر

 .كش ريغ نم [١١؟٠© :مقر] "هلسغأو"
 ([؟89 :مقر] "لسغلا رثأ ىلإ رظنأ انأو «بوثلا كلذ يف ةالصلا ىلإ جرخي مث ءئملا لسغي ناك اكَتِلَع هنأ" :ملسم يفو

 ام !رامع اي ؛لاق «ةوكر يف ءام ولدأ ركب ىلع انأو ّدتَك هللا لوسر ىلع ىتأ :لاق ءرساي نب رامع نع ئطقرادلا ىورو

 ءطئاغلا نم :سمخ نم بوثلا لسغي امنإ !رامع اي :لاقف هتباصأ ةساحن نم يبوث لسغأ يمأو يبأب :تلق ؟عنصت

 لدي هلك اذهف ءءاوس الإ كتوكر يف يذلا ءاملاو كنيع عومدو كتماخت ام !رامع اي «ينملاو ؛مدلاو «ئقلاو «لوبلاو

 اًبطر ءاملاب لسغي :كلام لاقو «ةفينح يبأ لوق وهو «لسغلاب هبطرو كرفلاب رهطي هسباي نأو ءاسحب نملا نوك ىلع
 :سابع نبا ىلع افوقوم نيطقرادلا هاور امب الدتساو «يملا ةراهط دمحأو يعفاشلا بهذم نم حصألاو ءاّسباي وأ ناك
 ."ةرحذإب وأ ةقرخب هحسمت نأ كيفكي امنإو قازبلاو طاخملا ةلزنمي وه امنإ :لاقف ءبوثلا بيصي ىئملا نع لئس هنأ"

 .حيحصلا وهو :لاقو ءافوقوم يعفاشلا قيرط نم يقهيبلا هجرخأو «تبئي الو اًعوفرم يورو

 دنع ناك :لاق مامه نع ميهاربإ نع روصنم نع نايفس قيرط نم "هاقتنم" يف دوراجلا نبا هجرحأ :خلإ هتفاضأ
 هجولا اذه نم ملسم هجرخأو «'"هتحب انرمأي ناك" :اعوفرم تلاقف «هباصأ ام لسغي لعجف بنحأف فيض ةشئاع

 لسغي ناك" :اهئيدح نم يراحبلا جرخأو ١1٠[. :مقرإ "يرفظب اًسباي هبوث نم هكحأ ينإو يئتيأر دقل" :ظفلب
 -<هجو نم اهنع هلسغ يور :رازبلا لاقو «"هيف لسغلا رثأ ىلإ رظنأ انأو بوثلا كلذ يف ةالصلا ىلإ جرخي مث «يمملا



 ينملا كرف نايب ١١0 ةراهطلا باتك
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 نم يراخبلا دنع ام هدريو ءاهنم عمسي ملو ءاهنع راسي نب ناميلس نع نوميم نب ورمع هاور «دحاو -

 "هدنسم" يف رازبلاو "هحيحص" يف ةناوع وبأو [” :مقر ]2170/1١ يئطقرادلا جرخأو ءاهنم هل هعامسب حيرصتلا
 لانسر الابءناؤبلا هلعأ و "اطر ناك 1ذإ ةلسغاو ءاساي ناك اذإ هبوث نم هكرفأ تنك" :اهنع ةرمع قيرط نم

 "امهننس' يف يقهيبلاو يطقرادلاو ,"هلماك" يف يدع نباو ؛"امهيدنسم" يف يلصوملا ىلعي وبأو رازبلا جرخأو

 نم بوثلا لسغي امنإ :اعوفرم هتصق يف هذ رامع ثيدح نم "ةفرعملا" يف ميعن وبأو ؛"هئافعض" يف يليقعلاو
 ءءاوس الإ كتوكر يف يذلا ءاملو كينيع عومدو كتماخن ام !رامع اي «ئىقلاو «مدلاو «ئملاو «لوبلاو ,طئاغلا

 همهتاو «دامح نب تباثب ىلعي يبأ ريغ هوفعض ثيدحلاو ءناعدج نب ديز نب يلع نع دامح نب تباث هدنس يفو

 مهتم وهو تباث هاور ءلطاب ثيدح :يقهيبلا لاقو «هثيدح كرت ىلع اوعمجأ :يئاكلاللا لاقو ءعضولاب مهضعب
 .ديز نب يلع نع ةملس نب دامح نع يلجعلا ايركز نب ميهاربإ قيرط نم يناربطلاو رازبلا هحرخأو ءعضولاب
 هيفو «ظفاحلا هلاق ام اذه تباث هب درفت يئاربطلا لاق امك دامح نب تباث هيوري امنإو ءهطلغو «فيعض ميهاربإو

 ظ .ديز نب يلعب رخآ فعض

 هل ترمأف ءفيض ةشئاع فاض" :لاق ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع شمعألا نع يذمرتلا هاور :خ! هتفاضأ

 تلاقف ءامب لسرأ مث «ءاملا يف اهسمغف «مالتحالا رثأ ايو اهيلإ لسري نأ ىحتساف «ملتحاف اهيف مانف ءارفص ةفحلمم

 ١١١[« :مقر] "كك هللا لوسر بوث نم هتكرف ارو «هعباصأب هكرفي نأ هيفكي امنإ ؟انبوث انيلع دسفأ ل :ةشئاع

 يف اولاق ءقاحسإو دمحأو نايفس لثم ءاهقفلا نم دحاو ريغ لوق وهو ءحيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق
 ؛ةشئاع نع ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع روصنم نع اذكهو «هلسغي مل نإو كرفلا هيزجي :بوثلا بيصي يملا

 ءحصأ شمعألا ثيدحو «ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ثيدحلا اذه رشعم وبأ ىورو ءشمعألا ةياور لثم
 ىجتساف اهيف ملتحاف ءارفص اهل ةفحلعي هل ترمأف فيض ةشئاعب لزن" :هيفو لإ شمعألا نع هحام نبا هاورو
 هيفكي ناك امنإ ؟انيوث انيلع دسفأ مل :ةشئاع تلاقف ءامي لسرأ مث ءاملا يف اهلسغف «مالتحالا رثأ اهيفو امب لسري نأ

 ."يعبصإب دلك هللا لوسر بوث نم هتكرف ابر «هعبصإب هكرفي نأ

 ةيراح هترصبأف ملتحاف ةشئاع دنع ناك هنأ" :ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع مكحلا نع دواد وبأ هاورو

 بوث نم هكرفأ انأو ئتيأر دقل :تلاقف «ةشئاع تربخأف هبوث لسغي وأ هبوث نم ةبانجلا رثأ لسغي وهو «ةشئاعل

 .["ا/١ :مقر] " أ هللا لوسر

 يف همكح سيل نأو هيف عقو نإ ءاملا دسفي ال هنأو ءرهاط ملا نأ ىلإ نوبهاذ بهذ دق هنأ :يواحطلا نع لقنو

 ال :اولاقو ءسجب وه لب :اولاقف ءنورخآلا كلذ يف مهفلاخو «راثآلا هذهب كلذ يف اوجتحاو «ةساجنلا مكح كلذ

 -بايثلا انيأر دقو ءاهيف ىلصي بايث يف تأت ملو «مونلا بايث ركذ يف تءاج امنإ اهنأل ؛راثآلا هذه يف مكل ةجح
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 امنإو ءكلذك يئملا نوكي نأ زوجي دقف ءاهيف ةالصلا زوجت الو ءاهيف مونلاب سأب ال مدلاو لوبلاو طئاغلاب ةسجنلا -
 ام قفاونو «مونلا حيبن انك اذإف ءسجنلا بوثلا يف مونلا حصي ال :لوقن انك ول انيلع ةجح ثيدحلا اذه نوكي

 ةشئاع نع ءاج دقو ؛كلذ يف يور امم اًئيش فلاخن ملف «كلذ يف ةالصلا حصت ال :دعب نم لوقنو «هيف متيور
 نب ىبجي انثدح ءسنوي انثدح ام ملا باصأ اذإ هيف يلصي ناك يذلا دلك هللا لوسر بوثب لعفت تناك اميف

 ؛ةشئاع نع راسي نب ناميلس نع نوميم نب ورمع نع لضفملا نب رشبو كرابملا نب هللا دبع انثدح ؛ناسح
 تناك اذكهف «"هبوث يفل ءاملا عقب نأو ةالصلا ىلإ جرخيف دي هللا لوسر بوث نم نملا لسغأ تنك" :تلاق
 .هيف يلصي ال ناك يذلا هبوث نم هكرفتو نملا لسغت هيف يلصي ناك يذلا هبوثب لعفت

 :تلاق «ةشئاع نع امهريغ نع دوسألاو ةمقلع ثيدح يناثلا لوقلا لهأ ىلع لوألا لوقلا لهأل ةجح ناكو

 ليلد اندنع اذه ف سيلو «"هلسغي الو هيف يلصي مث يعباصأب اًسباي ُدتك هللا لوسر بوث نع يملا كرفأ تنك"
 لعنلا باصأ اميف يور دق امك «ءسحجن هسفن يف ئملاو رهطيف اذه لعفي نوكي نأ زوجي دق هنأل ؛هتراهط ىلع

 اذكف .هسفن يف ىذألا ةراهط ىلع ًاليلد سيلو ءامهلسغ نع ئزجي بارتلاف «بارتلا امهروهطف ىذألا نم فخلاو

 .سجب هسفن يف وهو اًسباي كرفلاب هتلازإب رهطي بوثلا نأ مهدنع تملا مكح نوكي نأ لمتحي يئملا يف يور ام
 نذأو ري مل ام حضنو هبوث يف ىأر ام لسغو لستغاف" :هيفو «باطخلا نب رمع نع "هئطوم'" يف كلام ىور دقو
 :هيفو ءرخآ قيرطبو ؛"مالتحالا نم هبوث يف ىأر ام لسغو لستغاف" :هيفو «هنع راسي نب ناميلس ةياورب هنعو «"ماقأو
 نم ىأر ام لسغي لعجف" :هيفو ,بطاح نب نمحرلا دبع نب ىحي ةياورب هنعو «"هبوث نم مالتحالا لسغو لستغاف"
 :باطنخلا نب رمع لاقف «ءلسغي كبوث عدف بايث انعمو تحبصأ :صاعلا نب ورمع هل لاقف ءرفسأ ح مالتحالا كلذ

 .ىفخي ال ام مامتهالا نم هيفو "لإ اًبايث دجي سانلا لكف أ ابايث دحت تنك نئل !صاعلا نبا اي كل اًبجع او

 كلام بهذمو انبهذم وه امك ىئملا ةساحب ىلع ةلدأ ثيداحألا هذه نإ :ةاكشملا ةمجرت يف قحلا دبع خيشلا لاق

 اهتدامو هللا ءايلوأ ةقلحخ- لصأ هنأ :امهليلدو ءرهاط هنأ :روهشملا دمحأ بهذمو يعفاشلا بهذمو «ةياور يف دمحأو

 نبا نع [١١*771:مقر ]2١48/1١1١ يناربطلاو [١:مقر ]21715/1١ نطقرادلا ىورو ءسجن هنإ :لوقن فيكف

 وأ ةقرخب هكلدت نأ هيفكي «ةماخنلاو طاخملا ةلزنمم هنإ :لاقف ءبوثلا بيصي يئملا نع ل يبلا لئس هنأ :سابع

 قيرط نم يقهيبلا هجرخأو «ةرحذإ وأ ةقرخب هحسمت نأ كيفكي امنإ :لاقو قاصبلاو طاخملا ةلزنمب :ظفل يقو «ةنبل

 ءاضيأ افوقوم سابع نبا نع ءاطع قيرط نم هاجرخأو ءاعوفرم هنع ريبج نبا قيرط نم يواحطلاو «هنع ءاطع
 .خلإ حيحصلا وه فوقوملا :يقهيبلا لاقو

 ةشئاع نع راثد نب براحم قيرط نم يزوجلا نباو يقهيبلاو ئطقرادلاو ةميزخ نبا هحرخأ ام امهبهذم ديؤيو

 تناك امنأ" :[55.:مقر ء147/1] ة ةعيزخ نبا ظفلو «"يلصي وهو ٌدك هللا لوسر بوث نم هتتح امر" :تلاق

 - يف درو ام :انلو ."يلصي وهو هبوث نم هكرفأ" :اهنع هجو نم هجرخأ مث ؛نابح نبا هجرخأو لإ "يملا تحت



 غبدلاب دلجلا ةراهط نايب 19 ةراهطلا باتك

 ءاهلك ةفحلملا لسغف ةبانج هتباصأف «ليللا اه فحتلاو ةفحلع هيلإ تلسرأف

 اًطايتحا

 00 و ريو :تلاقف
 سبايلا يئملا

 7 دلجلا ةراهط نايب]

 :لاق هك هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ةمركع نع كامس نع ةفينح وبأ -8
 سابع نبا ىلوم برح نبا

 ال ةفاظنلا لامكل كرفلاو لسغلا نإ :اولاق نإف «هتراهط ىلإ ارظن ال ءادتبالا ةدشل اًريسيتو اليهست ؛هكرفو هلسغ
 :درو هنأ "ةيادحلا" يف امك ةسجنلا ءايشألا نيبو هنيب عمجو دع هنأ :ليلدلا ةمنتو رهاظلا فالخ وه :انلق ريهطتلل

 :انلق «هللا ءايلوأل ةقلخلا لصأ هنإ :اولاق امو .ءيقلاو «نيملاو ؛مدلاو «طئاغلاو «لوبلا :سمخلا نم بوثلا لسغي"

 نم نبللاك سجنلا نم رهاطلا نوكتي دق اًضيأو «قافتالاب سحب وهو ءاضيأ مهل ةقلخلا ةدام مدلا يه لا ةقلعلا

 نبا ثيدح امأو ءرهاط هنإ :لوقن فيكف .مهلصأو هئادعأ ةدام وه كلذك مقدامو مهلصأ وه امك ىبملا مث ؛مدلا

 .اذه نم طسبلا ماقم يف ليصفتلاو اذه ,خوسنم وهف هتحص ملس ولو «مالك هتحص يفف «سابع
 .هينع. ةفحلملا خطلو مالتحالا نم :ةبانج هتباصأف .دربلل اعفد هب ىطغت فاحلب يأ ءءاحلا حتفو ميملا رسكب :ةفحلمب

 رهاظلاو بوثلا كلذ يف يأ :هيف يلصي .اسباي ناك نيح هكلدي نأ :هكرفي نأ .هيلإ ةحاتحم نكت مل هنإف :ةفحلملا

 هاور :خلإ باهإ اميأ .هلاح نع هصحفو هبوث ةراهط ىلإ هتافتلا عم اهنم رركت اذإ اصوصخ ملعي ناك ٌهيي هنأ

 ١٠١514[ :مقر] كلام ىورو «[7557 :مقر] رهط دقف باهإلا غبد اذإ :هظفلو ءاعوفرم سابع نبا نع ملسم

 ."تغبد اذإ ةتيملا دولحب عتمتسي نأ رمأ" :اعوفرم ةشئاع نع 4١714[ :مقر] دواد وبأو

 ثيدح اذه :لاقو «رهط دقف غبد باهإ اميأ :اعوفرم سابع نبا نع ةلعو نب نمحرلا دبع نع يذمرتلا هاورو
 لاقو «ترهط دقف تغبد اذإ ةتيملا دولج يف :اولاق ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو .حيحص نسح

 مهريغو دل يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب هركو «ريزنخلاو بلكلا الإ رهط دقف غبد باهإ امبأ :يعفاشلا
 باهإ امبأ :ٌهك يبلا لوق نيعم امنإ :ميهاربإ نب قاحسإ لاقو ءاهيف ةالصلاو اهسبل يف اودّدشو «عابسلا دولح
 ام دلحل باهإ :لاقي اغإ :لاقو «ليمش نب رضنلا هرّسف اذكه ءهمحل لكؤي ام دلج هب يعي امنإ :رهط دقف غبد

 نم دلجلا يف ام ةلازإ يه ةغابدلا :غبد .عابسلا دولج يف ةالصلا قاحسإو دمحأو كرابملا نبا هركو ؛همحل لكؤي

 .سمشلا وأ ةيودألاب داسفلاو نعنلا



 غبدلاب دلجلا ةراهط نايب ١6 ةراهطلا باتك

 ةاشي رم و هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ةمركع نع كامس نع ةفينح وبأ - ..ى سم كللص اب .4ع 5 3 َ
 نابع نبا قوم

 0 ا م وأ كا نو رول اق ند ا نا و :لاقف .ةدوسل ةتيم
 اه اكلم تناك يأ

 انلز ام مث ءاهكسم انغبدف ةاش انل تتام" :تلاق هريغو يراخبلا هاور اه نينمؤملا مأ ةعمز تنب :ةدوسل
 اذه يف ثيداحألاو «ةعبرألا ةمئألا اهيلع قفتا ةغابدلاب ةتيملا دلج ةراهط نأ ملعاو ءاًنش راص ح هيف ذبنن

 اهب رمف ةاشب ةنوميمل تتامف ةالوم ىلع قدصت :لاق «سابع نبا نع ناخيشلا ىور دقف ؛ةروهشم بابلا

 :مقر يراحبلا] اهلكأ مرح امنإ :لاقف «ةتيم اُهِإ :اولاقف هومتغبدف اهباهإ متذحأ اله :لاقف 325 هللا لوسر

 .[1”8 :مقر ملسمو «؛:١

 :اهلهأل د هللا لوسر لاقف «ةاش تتام :لوقي سابع نبا نع ءاطع نع يذمرتلا جرخأف «هريغو يذمرتلا هاورو
 ةئوميمو قبلا نم ةملس نع بابل قو لاق «[ .١9787 :يقر] هيد ةععتساف ةومعبد م اهدلج مععرت الأ

 را 1 ا ا عسر دوش رق ؛حيحص نسح ثيدح سابع نبا ثيدحو «ةشئاعو

 نع سابع نبا ثيدح ححصي اًدمحم تعمسو «ةدوس نع هنع يورو «ةنوميم نع سابع نبا نع يورو ءاذه
 نص يبلا نع ةنوميم نع سابع نبا ىور نوكي نأ لمتحا :لاقو ؛ةنوميم نع سابع نبا ثيدحو لك يبلا

 لوق وهو ؛ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاق «ةنوميم نع هيف ركذي ملو دق ينلا نع سابع نبا ىورو
 .قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا نباو يروثلا نايفس

 دولحب عتمتسي نأ رمأ قي هللا لوسر نأ" :ةشئاع نع 5 :مقر] دواد وبأو 0 :مقر] كلام ىورو

 ىلع ّرم" :تلاق ةنوميم نع [77١4:مقر] دواد وبأو [7938177:مقر ء”*7/5] دمحأ ىورو ."تغبد اذإ ةتيملا
 انإ :اولاق امباهإ متذأ ول :ةل هللا لوسر مهل لاقف ؛"رامحلا لثم مهل ةاش نوري شيرق نم لاحر دك هللا لوسر
 ةورغ قف ءاح هلي هللا" لوسر نإ :لاق قبحما نب ةملس نع ايورو «ظرقلاو ءاملا اهرهطي هك هللا لوسر .لاقف «ةتيم
 .اهروهط اهغابد :لاق «ةتيم اهنإ !هللا لوسر اي :اولاقف «ءاملا لأسف ةقلعم ةبرق اذإف ء«تيب لهأ ىلع كوبت

 هحّحصو [0174:مقر ]2550/١ مكاحلاو [4١١:مقر ]50/1١.: "هحيحص" يف ةعزحخ نبا ىور دقو :يراقلا لاق
 وأ هسجب وأ هثبح ليزي هغابد" :لاقف ةتيم هنإ :هل ليقف ءاقس نم أضوتي نأ هلك يبلا دارأ :لاق سابع نبا نع
 «فيعض جرف هيف دنسب ةملس مأ ثيدح نم يطقرادلاو "هطسوأ" ف يناربطلا هحرخأ ثيدحلاو ."هسجر

 :ثيدح امأو ؛"خلإ ةدوس وأ ةملس مأل ةتيم ةاشب رم" :ظفلب سابع نبا نع "روباسين خيرات" يف مكاحلا هج رخأو

 ظفلب ["75 :مقر] ملسم هاورو ١7748[« :مقر] يذمرتلاو يعفاشلا هجرخأ دقف "رهط دقف غبد باهإ امبأ"
 رمع نبا نع [؟ 4:مقر ]448/1١« ئطقرادلا هجرحخأو [7437١:مقر ]2٠١7/4 نابح نبا هاورو «خلإ "غبد اذإ"
 - ١ «ةمئألا نيب اهيلع قفتم ةلأسملاف "هباشتملا صيخلت" يف رباج نع بيطنملا هحرخأو .هنسحو حيحص دنسب



 غبدلاب دلجلا ةراهط نايب ١ث ةراهطلا باتك

 ؛يمدآلا دلجو 20١40 :ماعنألا) 4س ُهَنِإَف ]> :ىلاعت لاق «هنيع ةساجنل ؛ريزنخلا دلج هنم اونثتسا دقو -

 اذلو هعضوم يف ققح امك ريزتخلاك نيعلا سجن سيل هنأ انبهذم نم حيحصلاو ؛بلكلا ْ فلتخاو «هتماركل
 «كلذك سيل نيحخيشلا دنعو «نيعلا سحب :دمحم دنعف ليفلا امأو ءهنم ىلع تحسلا قلطأو ءاهضعب ءانتقا زاح

 .رخألا راثآلا اهيف لقن اذكو «نونهديو امي نولجرتيو «هريغو ليفلاك ةتيملا ماظعب عافتنالا فلسلا نع لقنو
 اناتأ" ل ل

 :مقر] يئاسنلاو [717١5:مقر] دواد وبأ هاور ,”"بصع الو باهاب ةتيملا نم اوعفتنت ال نأ 506 هللا لوسر باتك

 "ةلمرح" يف يعفاشلا هاورو «نسح ثيدح اذه :لاقو [775١:مقر] يذمرتلاو [1١771:مقر] هجام نباو 49
 نم اًملاع تمهوأ ةلغفللا هذه :لاقو «نابح نباو يقهيبلاو ئطقرادلاو ,"هخيرات" يف يراخبلاو "هدنسم" يف دمحأو

 .ةنيهج يف مهيلع ئرق ثيح ٌل هللا لوسر باتك دهش ميكع نبا لب كلذك سيلو «لصتمي, سيل ربخلا اذه نأ سانلا
 امم ءاذُ ةخوسنم اهنأب اوجتحا ارو «هتراهط يف ةدراولا ثيداحألا يف اوملكتو ءلسرم 0 لاقو

 ل ل ا تيل ا و و ل اوكسمت ارو «نيرهشب مانو لل أ هيف ركذ
 نإ :اعوفرم ائيدح يطقرادلا نع اولقن اهبرو ءاغوبادت ناك نإو ماع هنإف ( :ةدئاملا) 4قتيَمْلا ْمُكْيَلَع ثَمَرُحط

 ىلع لدي اذهو ءاهبصعب الو اهباهإب ال ةتيملاب اوعتمتست الف يباتك مكاتأ اذإف ةتيملا دولج يف مكل تصخر تنك

 .ةصخرلا دعب يهنلا

 «ةرسفم صوصن امنأ :يناثلاو .ةباحصلا ةلجأ نع ةحيحص ةريثك اهنأ :لوألا ؛هوحوب روهمجلا هلاق ام قحلاو

 بصعلاو باهإلا نيب ؛ نإو ثيدحلاو ءزج يأب عافتنالا ةمرح قح يف نالمحب امهالك ةيآلاو هللا دبع ثيدحو

 لاقي باهإلا نأ :ثلاثلاو .رابخألا نيب اًعمجو اقيفوت ةغابدلا لبق هب عافتنالا ةمرح نوكي نأ لمتحي باهإلا نكل

 ةغابدلا دعب ةراهطلا ثيداحأ نأ :عبارلاو .يمشلا نع لقن اذك «ميدأ هل ةغابدلا دعب لاقيو ةغابدلا لبق دلجلل

 .رم امك اهلك ال اهلكأ ةتيملا نم مرحملا نأ ناخيشلا ىور هنأ :سماخلاو .باتكلا ىلع ةدايزلا امب زوجي ةروهشم

 هتبحص يف فلتخاو ؛ةحيحصلا ثيداحألا كلت مواقي ال برطضم فيعض ميكع نب هللا دبع نأ :سداسلاو

 يف تام ةنيهج ىلإ دي يبلا باتك عمس دقو «ةيناثلا نم مرضخم :"بيرقتلا" يف لاق ؛مرضخم يعبات هنأ حيحصلاو

 اذه هل خايشأ نع ميكع نب هللا دبع نع يوريو ١775[: :مقر] يذمرتلا لاق .[8547 :مقر] جاححلا ةرمإ
 :لاق هنأ ميكع نب هللا دبع نع ثيدحلا اذه يور دقو «ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلا سيلو ؛ثيدحلا

 ىلإ بهذي لبنح نب دمحأ ناك :لوقي نسحلا نب دمحأ تعمس "نيرهشب هتافو لبق ٌدنُي هللا لوسر باتك اناتأ"

 اذه دمحأ كرت مث "دلك يبلا رم أ رحخآ اذه ناك" :لوقي ناكو نيرهشب هتافو لبق هيف ركذ امل ؛ثيدحلا اذه

 - ١ .ةنيهح نم خايشأ نع ميكع نب هللا دبع نع :الاقو مهضعب ىور ثيح هدانسإ يف اوبرطضا امل ؛ثيدحلا



 غبدلاب دلجلا ةراهط نايب ١ ةراهطلا باتك

 يح تببلا يف ًءاقس هولعجف ةاشلا دلح اوخلسف امباهإب اوعفتنا ول اهلهأ ىلع ام
 ةدوسلا تيب اهمحلا نم هوجرخأ 031

 انش تراص

 ةبحص هل تسيل "هللع" يف هيبأ نع متاح يبأ نبا :لاقو هيف ةاورلا لزلزت ىأر امل فقوت هنأ :هنع لالخلا لاقو -
 فو ,لإ "باتك انءاج" :ظفلب هنع ىليل يبأ نبا نع يناربطلاو "هلماك" يف يدع نبا ىورو .ةباتك هتياور امنإ

 ام هدضاع دقف برطضا نإو ثيدحلا اذه نكل ءرخآ هجو نم "هطسوأ" يف قاربطلا هحرخأو «تاقث هدنس

 "هدنسم" يف بهو نبا هجرخأ امو ء«فيعض لضفلا نب يدع هيف دنسب "خوسنملاو خسانلا" يف نيهاش نبا هجرخأ

 .نسح دنسب "هدئاوف" يف يعفاشلا ركب وبأ هجرخأ امو ,«فيعض حلاص نب ةعمز هيف دنسب

 ةغابدلا لبق باهإلا نأ ىلع كلذ ربلا دبع نباو يقهيبلا لمحو كيفاش اًمالك يمزاحلا هيف طسب ثيدحلا لصأو

 دلج هنع يهنملا نأب صيصختلاب ليقو .نيهاش نبا عمج هوحنبو «ليمش نب رضنلا نع روثأم وهو ةبرقو نش اهدعبو
 ةغايدلاب ةراهطلل دضاعم وهو «سايقلا ىلع ذئيح ريصملاف نيربخلا ضراعت ضرف اذإ هنأ :عباسلاو .بلكلاو ريزنخلا

 .مهفاف ىفخي ال امك
 .اهوحنو ةبرقلاك هنم وأ هيف ىقتسي امل هلوأ رسكب :ءاقس .ةغابدلا دعب مهيلع سأب ال يأ :اهلهأ ىلع ام

 اقل اسباي يأ نونلا ديدشتو نيشلا حتفب :اًنش

 دك دج 3 ةج



 ةالصلا باتك 7-3 ةالصلا باتك

 ةالصلا باتك

 هدابع ىلع هللا ضرف :هعفر سنأ ثيدحك :رابخأ اهرمأ ديكأتو اهتيضرف ف درو هنأ ملعا :ةالصلا باتك

 ىلع رصقلا مث نيسمخلا ضرف يف سنأ نع ءارسإلا ثيدحب يذمرتلاو يئاسنلاو ملسم هجرحأ ءاسمخح تاولص

 اهضرف نيح ةالصلا هللا ضرف" :ةشئاع ثيدحكو .اًرصتخم يذمرتلاو ءالوطم يئاسنلاو ناخخيشلا هجرحأ «سمخ

 ' 8٠"[« :مقر] يراخبلا هجرخأ ,"رضحلا ةالص يف ديزو ءرفسلا ةالص ترقأف رفسلاو رضحلا يف نيتعكر نيتعكر
 ةالصلاب يبصلا اورم :هعفر نيهجلا دبعم نب ةرسيم ثيدحكو .انبهذم وه امك ءيسم رفسلا يف متملا نأ ملعي هنمو

 .يذمرتلا دنع هوحنو [494 :مقر| دواد وبأ هحرخأ ءاهيلع هوبرضاف نينس رشع غلب اذإف نينس عبس غلب اذإ
 ىلع اهومتدقوأ يلا مكنارين ىلإ اوموق !مدآ ب اي :ةالص لك دنع يداني ءاكلم هلل نإ :هعفر سنأ ثيدحكو
 .يسدقملا ءايضلاو يناربطلا هاور «ةالصلاب اهوئفطاف :مكسفنأ

 لوأو ؛ءسمخلا تاولصلا مهلامعأ عفري ام لوأو ءسمخلا تاولصلا ىمأ ىلع ضرتفا ام لوأ :هعفر رمع نبا ثيدحكو

 ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ :سنأ ثيدحكو ."نكلا" يف مكاحلا هاور ءسمخلا تاولصلا نع نولأسي ام

 , :مقر 2510/7] "هطسوأ" يف يناربطلا هحرخأ هلمع رئاس دسف تدسف نإو ؛هلمع رئاس حلص تحلص نإف «ةالصلا

 نابح نباو يئاسنلاو دمحأ هاور ءاثالث مكنامأ تكلم امو ةالصلا :هعفر هثيدحكو ."ةراتخملا" يف ءايضلاو |[ 65

 ةديرب ثيدحكو ,"بعشلا" يف يقهيبلا دنع هوحنو «رمع نبا نع يناربطلاو «ةملس مأ نع هجام نباو دمحأو «سنأ نع

 يذمرتلاو [5794177 :مقر ."45/ه] دمحأ هاور ءرفك دقف ءاهكرت نمف «ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا :هعفر
 .[179١٠١:مقر] هجام نباو [7”54:مقر] يئاسنلاو ١5171١[ :مقر]

 :مقر 2517/7 "هطسوأ" يف يناربطلا هجرخأ ءاراهج رفك دقف ءاًدمعتم ةالصلا كرت نم :هعفر سنأ ثيدحكو

 هجام نبا هاو كرشأ دقف اهكرت نم ةالصلا كرت الإ كرشلا نيبو دبعلا نيب سيل :هعفر هثيدحكو 4
 .يمليدلا هجرخأ ءدسجلا نم سأرلا عضومك «نيدلا نم ةالصلا عضوم :رمع نبا ثيدحكو .[٠١٠:مقر]

 هاياطخو يلصي ملسملا نإ :هعفر ناملس ثيدحكو ."بعشلا" يف يقهيبلا هاور نيدلا دامع ةالصلا :هثيدحكو

 يناربطلا هاور هاياطخخ تتفامت دقو «هتالص نم غرفي نيح غ رفيف ؛هنع تفاق .دجس املكف .هسأر ىلع ةعوفرم

 ."بعشلا" يف يقهيبلاو [1176 :مقر «700/5] "ريبكلا" يف
 "ريبكلا" يف يتاريطلا ثيدحكو ,"هننس" يف روصنم نب ديعسو «يايورلاو دمحأ هجرخأ «هوحن رذ يبأ ثيدحكو
 يبأ نع هثيدحكو «ةنجلا لخد الإ اهلقعيو اهظفحي ةالص ىلص مث ءوضولا نسحأف أضوت ملسم نم ام :اعوفرم

 هتلبقتساو «هبر نيبو هنيب بجحلا هل تفشكو «نانحلا باوبأ هل تحتف «ةالصلا ىلإ ماق اذإ دبعلا نإ :هعفر ةمامأ

 حنحنتي وأ طخمتي مل ام نيعلا روحلا



 ةالصلا باتك ١4 ةالصلا باتك

 ةالص ىلص هنأ :رذ يبأ نع هللا دبع نع ميهاربإ نع دامس نع ةفينح وبأ ١-

 يبأ نع جيدحو صوحألا وبأ انثدح :ينامحلا قيرط نم "راثآلا يناعم' ف يواحطلا هجج رخأ :خلإ دامح نع

 رثكيو مايقلا ليطي ال هتيأرف ءيلصي اًمئاق رذ ابأ اندحوف ةذبرلاب اًجاجح انحرح :لاق قراحملا نع قاحسإ

 عكر نم :لوقي ٌدفَي هللا لوسر تعمس نإ ,نسحأ نأ تولأ ام :لاقف :كلذ يف هل تلقف ءدوحسلاو عوكرلا
 هيف ملكتم ينامحلا نأ ريغ ,حيحص دنس اذهو «ةئيطح امي هنع طحو «ةجرد امك هللا هعفر ةدجس دجسو ةعكر
 :ةريثك رحأ ثيداحأ ماقملا اذه يف مث .هيفعضم ىلع عنشو «نيعم نبا هقثو ظفاح هنكل ؛ءثيدحلا ةقرسب هومها
 امك ؟دوجسلا ةرثك وأ «ةئالثلا انتمثتأ كلسم وه امك ؟مايقلا لوط لضفألا نأ عازنلا اذه ف مالكلا لاط دقو

 .هيف مالكلا رصتخا هنكل ءيواحطلا هركذ دقو «نيرحخآ بهذم وه

 ىور «ردقلا ليلح يباحص بدنج :همسا :خإ رذ يبأ نع .قالطإلا دنع دارملا هنإف دوعسم نب : هللا دبع

 لك هللا لوسر ىلوم نابوث تيقل :لاق هنع يرمعيلا ةحلط نب نادعم ةياورب ُثُو هللا لوسر ىلوم نابوث نع يذمرتلا
 كيلع :لاقف «يلإ تفتلا مث ءاّيلم يع تكسف «ةنجلا هللا نلخديو هب هللا نعفني لمع ىلع يلد :هل تلقف
 انأ هلق طع 1 ةحيزف انه نا فقر الإ ةلكتس هلل نيس نبض نا اج هرفي 186 للا لوسر فيكم إف ةوععملاب

 لوسر تعم ىنإف ءدوجسلاب كيلع :لاقف «نابوث هنع تلأس امع هتلأسف ءادردلا ابأ تيقلف :نادعم لاق «ةئيطخ

 |[ قر] ةيطمع ادع طنسو:ةحجزو الف هللا هعقر لإ ةدحس هلل ديكشي دبع نم انه :لوقي 25 لل
 دوجسلاو عوكرلا ةرثك يف ءادردلا يبأو نابوث ثيدح :لاق مث ,ةمطاف يبأو ةريره يبأ نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق

 ةرثك نم لضفأ ةالصلا يف مايقلا لوط :مهضعب لاقف ءاذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو ,حيحص نسح ثيدح

 يور دق :لبنح نب دمحأ لاقو «مايقلا لوط نم لضفأ دوجسلاو عوكرلا ةرثك :مهضعب لاقو ؛دوجسلاو عوكرلا
 ليللاب امأو ,دوجسلاو عوكرلا ةرثكف راهنلاب امأ :قاحسإ لاقو ؛ءيشب هيف ضقي ملو ناثيدح اذه يف دو يبلا نع
 ىلع أي هنأل ؛لإ بحأ اذه يف دوجسلاو عوكرلا ةرثكف هيلع نأي ليللاب ءزج هل لحر نوكي نأ الإ مايقلا لوطف
 .دوجسلاو عوكرلا ةرثك حبر دقو «هئزحج
 راهنلاب امأو «مايقلا لوط فصوو «ليللاب ني يبلا ةلص فصو اذك هنأل ؛اذه قاحسإ لاق امنإ :ىسيع وبأ لاق

 «ةمطاف يبأ نع ةرم نب ريثك نع كلذ هجام نبا ىورو .ليللاب فصو ام مايقلا لوط نم هتالص نم فصوي ملف
 ةدجس هلل دجسي دبع نم ام :هيفو ءتماصلا نب ةدابع نع يحبانصلا نعو «ءادردلا يبأو نابوث نع نادعم نعو

 ح1 47 2011477 :مقر] دوجسلا نم اورثكتساف ؛ةجرد اهب هل عفرو «ةئكيس امي هنع احمو ,ةنسح امي هل هللا بتك الإ
 هللا دبع نع لئاو يبأ نع كلذ هجام نباو «مايقلا لوط يف رباج ثيدح هجام نباو يذمرتلا ىورو .[ ١5

 دمحأ هاور ثيدحلاو :"هحرش" يف يراقلا لاق .ةفلتخم تارابعب ةريره بأ نع حلاص يبأ نعو «ةريغملا نع دايز نعو

 - ةحرد امي هل عفرو «ةئيطخخ امي هنع طحو «ةنسح امك هل هللا بتك ةدجس هلل دجس نم :هظفلو ءرذ يبأ نع



 لجرلا ةروع نايب "١ ةالصلا باتك

 بحاص تنأ :لجر هل 07 0 املف 0 50 0, 0

 تح ارادوا ش

 يف ةحرد امي عفر ةدجس هلل دجس نم 0و :لاق ل

 هللا

 .تاجرد يىل بتكت وأ «تاحجرد يل ىتؤت نأ تببحأف 0

 7 يلا ىطعت

 هذه يلصت :لجرلا هل لاق ءرذ بأ ملس املف «دوحسلاو عوكرلا اهيف رثكي ةفيفخ

 نم رف د دل ور هك :رذ وبأ لاقف ؟ك هللا لوسر تبحص دقو ةالصلا

 راكنإلا لاح

 .دوجسلا اهيف رثكأ كلذلف ,ةنجلا يف ةجرد امي هللا هعفر | 0 ةعمنحا ا

 [لحرلا ةروع نايب]
 ل هللا لوسر لاق : :هللا دبع لاق :لاق «ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ تح

 دوعسم ب يعخنلا ناميلس يبأ نب

 دبع نم ام هنإف ؛دوجسلا نم اورثكتسا :اًعوفرم ةمامأ يبأ نع يناربطلا هاورو .[5١1ه :مقر 2144/ه] -

 [7145١5:مقر 417١2/ه] دمحأ هاورو .[ ١١8:مقر ,757/97#] ةحرد امي هللا هعفر الإ ةدجس هلل دجس

 امي هنع طحو «ةجرد امي هللا هعفر ةدجس دجس وأ ,ةعكر عكر نم :ظفلب رذ يبأ نع ينايورلاو يواحطلاو

 امنِإ ةلأسملا هذه يف فالتحالاو ,"هحيحص" يف اًضيأ ملسم هاور ءادردلا يبأو نابوث نع نادعم ثيدح مث .ةئيطح

 ةرثكو مايقلا لوط نم لكل ةيلضفألا :رهاظلاو «ةضراعتم تءاج رابخألاو «باوثلا ةرثكو ةيلضفألا يف وه

 .لوطلا يف ةقشملاو ءاهرمحأ اًباوث تادابعلا مظعأ نأل ؛مايقلا لوطل وأ «تاهجلا فالتحاب دوجسلا

 اذو ريبكلاو فيعضلا مكفلح نإف «ةالصلا يف اوزوحت :هعفر سابع نبا نع "ريبكلا" يف ناربطلا ىور :اهففخف

 ةفيفخلا ةالصلا هذه يلصت تنأ لاحلاو يأ ,فوذحم أدتبملا :ةالصلا هذه 8+١57[. :مقر 15//2117] ةحاحلا

 .دوجسلاو عوكرلا ةرثكو مايقلا ف فيفختلا ببس نايب :تعمج إف .ايباحص كنوك عم

 . اهدوجسو اهعوكر متي ال ؛هتالص نم قرسي يذلا ةقرس سانلا أوسأ نإ" :درو ام ىلإ ةراشإ :عوكرلا متأ
 ىلإ ةراشإ :ةجلا يف ةجرد .ىلوألا ةياورلا يف روكذملا :لجرلا .رذ يبأ نفدم هيف ةنيدملا برق عضوم :ةذبرلاب

 .ينامزلا لاصتالاب ةيلاصتالا ةيمكلاو ؛ةيفيكلا ثيح نم اهتداي ز نم لضفأ «ددعلاو ةيمكلا ثيح نم ةدابعلا ةدايز نأ



 دحاو بوث يف ةالصلا زاوج نايب ١5 ةالصلا باتك

 [دحاو بوث يف ةالصلا زاوح نايب]

 2 2 و ف مانام ا نر ع ناو مهُمأ هنأ :رباج نع ءاطع نع ةفينح وبأ -8

 حابر يبأ نبا

 ئىورو ءرفعج نب هللا دبع نع "هكردتسم" يف مكاحلا هاور ثيدحلا :"هحرش" يف يراقلا لاق :خلإ ةرسلا نيب ام

 لفسأ امو «ةروعلا نم نيتبكرلا قوف ام :لوقي لي يبنلا تعمس :لاق بويأ يبأ نع راسي نب ءاطع نع يطقرادلا
 فا إف هلاك كا لايف نأ "هدم ها قنلا نها تبرد هع اكشلا !ةاووور ب ةنرووا روم ة رجلا قف

 ةروعلا نم ةبكرلا دك هللا لوسر لاق :لاق ههجو هللا مرك يلع نع ةمقلع نعو «ةروع هتبكر ىلإ هترس
 ةروع ذخفلا :اًعوفرم شحج نب دمحمو دهرجو سابع نبا نع اقيلعت يراخبلا ىورو .[ه :مقر 2571/1]
 دهرج ثيدحو «دنسأ سنأ ثيدحو :يراخبلا هللا دبع وبأ لاق "هذحف نع ُدي يبا رسح" :سنأ لاقو-:لاق

 ٍ .مهفالتخا نم جرخن نح طوحأ

 يف ردقلا اذه رتس بوحو ىلع اوقفتا ةميألا نكل «ديدحتلا هيف دحوي ام اليلق "حاحصلا" يف رخأ تاياور انههو
 تسيل :دمحأو يعفاشلاو كلام لاقف «ةبكرلا امأو «ةروعب تسيل لحرلا نم ةرسلا نأ ىلعو ءاهريغو ةالصلا

 ضعب لاق هبو «ناتأوسلا يه ةروعلا :ليقو «ةيعفاشلا ضعب لاق هبو «ةروع امه :ةفينح وبأ لاقو «ةروعب

 بتك يف ليصفتلاو 7١(« :فارعألا) ِكيِدِجسَم ةلك َدْنِع مكتب اودع :ىلاعت هلوق انهه لصألاو «ةيرهاظلا

 ءازإب بويأ يبأو دوعسم نباو رفعج نب هللا دبع ةياور انل يفكيف انه امأو ,كانه ةروكذم ةيفنحلا لئالدو «هقفلا

 ىوس ةروع هلك اهدبف ةأرملا ةروع امأو «لحرلا ةروع يف هلك اذه «ةميألا ءازإب هذ يلع ثيدحو «ةيرهاظلا

 .اهيمدقو اهيفك روهظو اههجو
 يف ًالصفم جيرح نبا نع يقهيبلاو «[4 :مقر ]275781/1١ فيعض دنسب يلع نع نئيطقرادلا هجرخأ :ةروع

 ىسوم يبأو سنأ ثيدح نم يراخبلا دنعو «رمع نبا نع دواد يبأو يليقعلاو ؛نيطقرادلا دنع هوحنو :"هتايفالخ"
 «بوث يف يلصي يبأ تيأر :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نعو :خلإ مهّمأ .ةشئاع ثيدح نم ملسم دنعو «ءادردلا يبأو

 يفلح ٌدكك هللا لوسر اهالص ةالص رخآ نإ :ةينب اي :لاقف ؟ةعوضوم كبايثو دحاو بوث يف ىلصتأ !تبأ اي :تلقف

 .ىلعي وبأو [515١:مقر 2778/1] ةبيش يبأ نبا هاور ءدحاو بوث يف

 :يبأ لاقف ءدحاو بوث يف ةالصلا يف دوعسم نباو بعك نب يبأ فلتخا :الاق ديعس يبأو رمع نع يقهيبلا ىورو
 نأ ينءوسيل هنإ :لاقو ءامهمالف باطخلا نب رمع مهيلع زاجف «نيبوث يف :دوعسم نبا لاقو ءدحاو بوث يف

 ؛لأي ملف دوعسم نبا امأ ؟سانلا ردصي امك ايتف ّيأ نعف «دحاو ءيش يف دل دمحم باحصأ نم نانثا فلتخي

 - نبا هاور «"نابوث انلو دحاولا بوثلا يف لثُك هللا لوسر دهع يف يلصن انك" :يبأ نعو «يبأ لاق ام لوقلاو



 دحاو بوث يف ةالصلا زاوج نايب /١” ١ ةالصلا باتك

 ركذ :لاق ةرق وبأ د هللا لوسر ةنسب انفّرعي «بايث لضف هدنعو ,دحاو صيمق يف
 ةعوضوم باي 7

 :لاق الجر نأ ويرمي نع نجلا دبع ع ةملعأ نع يرهزلا نع جيرج نبا

 ؟نابوث مكلكل وأ :2ك يبلا لاقف ؟دحاولا دل اهنا ل ويمر ان
 ماهفتسالا ةزمه ريداقتب

 نأ نع بسلا نبع نع: يرهرلا وع : وصلا :ةرق وبأ لاق

 مكلك سيل هك يبلا لاقف «دحاولا بوثلا يف ةالصلا نع ُهكَك يبنلا لاس هنأ : :ةريره

 :دوعسم نبا لاقف ءانيلع باعي الو هلي هللا لوسر عم هلعفن انك «ةنس دحاولا بوثلا يف ةالصلا :لاق هنعو «ةميزخخ -

 دئاوز" يف دمحأ نب هللا دبع هاور «ىكزأ نيبوث يف ةالصلاف ىلاعت هللا عسو اذإ امأف «ةلق بايثلا فو «كلذ ناك امنإ

 سأب ال :يبأ لاقف ,دحاولا بوثلا يف ةالصلا يف افلتحا دوعسم نب هللا دبعو بعك نب يبأ نأ :نسحلا نعو ."

 «بايثلا نودي ال سانلا ناكو كلذ ناك اإ :دوعسم نبا لاقو ؛ةزئاج راسا ع حاس
 قازرلا دبع هاور .دوعسم نبا لأي ملو يبأ لاق ام لوقلا :لاقف ربنملا ىلع رمع ماقف «نييوث يف ةالصلاف اهودجو اذإ امأ

 ."هحرش" ف يراقلا لاق اذك «مامإلا هجرخأ ام ةريره يبأ نع هل ةياور فو «"هعماج" يف

 كلملا دبع] 1: جيرج نبا ركذ .هتنس انملعيو انفرعيل يأ :انفرعي .نيتبكرلا تحت ام ىلإ غباس :دحاو صيمق

 لوسر لأس ًالئاس نأ :بيسملا نب ديعس نع يرهزلا ةياورب ةريره يبأ نع يراخبلا ىور [جيرحج نبا زيزعلا دبع نب
 جرعألا نمحرلا دبع ةياوربو «[758 :مقر] نابوث مكلكل وأ طك هللا لوسر لاقف ,دحاو بوث يف ةالصلا نع ُدتَك هللا

 يف ىلص نم :اعوفرم هنع ةمركع ةياوربو «ءيش هقتاع ىلع سيل ,دحاولا بوثلا يف مكدحأ يلصي ال :اعوفرم هنع
 اًدنسمو «ةالصلا باتك لوأ يف اًقلعم ئناه مأ نعو «بجشملا ثيدح رباح نع ىورو «هيفرط نيب فلاخيلف دحاو بوث

 زج ةملس يأ نع (ييتطلا ةالص يف دخاو كول يف :ةفاضعتلا اعوفرج هيف

 مهرزأ يدقاع مهتالص دلع نيج نعوا»ب رزتاف اقيض ناك نإو .فحتلاف اًعساو ناك نإف :اعوفرم رباح نعو

 هنع مزاح يبأ ةياورب ءاقلعم قيرط يف مهقتاوع ىلع مهرزأ يدقاعو ءادنسم قيرط يف نايبصلا ةأيهك مهقانعأ ىلع
 .ثيدحلا رثكي فوع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع :ةملس يبأ .زمره نب جرعألا وه اذه نمحرلا دبع نأ حشرتي اذهيو

 .نيبوث ىلع دحأ لك ةردق راكنإب زاوجلاب باوج :مكلكل وأ .هب حوشتي بوثلاب وأ رازإلاب :دحاولا بوثلا

 نب ملسم نب دمحم :يرهزلا .سكعلاب لوألا نأ امك «مامإلا نع ةرق يبأل رحآ دانسإ اذه :ةفينح ابأ تعمسف

 .ملسم دنع ليقعو ثيللاو كلام هعبات :نيبوث دجي .يقابلا دبع نبا هاور اذكه :ةريره يىبأ .باهش



 دحاو بوث يف ةالصلا زاوج نايب ك8 ةالصلا باتك

 تناث ا ىلع نك هنا لوفر نأ يباع نع ينزل و أ نع ةفينح وبأ - 5
 يكملا ملسم نب

 ةبوتكملا :لاق ؟ةبوتكملا ريغ :ريبزلا يبأل هوقللا ضعب لاقف .هب اًحشوتم دحاو

 .ةبوتكملا ريغو

 .هيلع قفتم وهو "مهديناسم" يف ينانشألاو يقابلا دبع نب ركب وبأو ورسح نباو لدعلا ةحلط هاور اذكه :ةفينح وبأ

 نع يراخبلا ىور [.دوعسم نبا نع يكح ام ريغ ؛هيلع عمجم مكحلاو .دنسلا اذهبي ملسم هاور] :خلإ رباج نع

 ام هنع ثراحلا نب ديعس ةياوربو «[757 :مقر] "دحاو بوث يف يلصي" :اعوفرم هنع ردكنملا نب دمحم ةياورب رباج
 قحلا لعلو ءروهشم دحاو بوث يف ةالصلا ةيلضفأ ف بعك نب يبأو دوعسم نبا نيب فالخلا :انههو «قبس دق

 ناك اذإ زاوجلا يف فال الو «نيبوثلا يف ةالصلا لضفألاف رمألا هللا عسو اذإف «قيضلل ناك هنأ يف دوعسم نبا عم
 ,هيقتاع ىلع هيفرط نيب فلاخملا وهو «حشوتم ا :فحتلملا :هثيدح يف يرهزلا لاقو :يراحبلا لاق «هب اًحشوتم

 .هيبكنم ىلع لامتشالا وهو
 هيقليو نمبألا هطبإ تحت نم بوثلا ذحأي نأب نيفرطلا نيب ةفلاخملاو فاحتلالاو ءلامتشالا وهو :هب احشوتم

 دنع كلذو .هردص ىلع دشي نأب ديقي دقو «ئميلا هفتك ىلع هيقليو رسيألا هطبإ تحت نمو ؛ىرسيلا هفتك ىلع
 .دحاولا بوثلا عم ةروعلا فشك هيف روصتي ال ام ةروص اذهف ءفتكلا ىلع هيقلي ام رصق

 دحاو بوث يف مِهّمُأ باطخلا نب رمع نأ :شارح نب دوعسم نع قازرلا دبع ىور دقو :خلإ موقلا ضعب
 ءدحاولا بوثلا يف لحرلا يلصي نأ اًسأب ىري ال ناك اًيلع نأ :ةيفنحلا نب دمحم نع ددسم ىورو .هب احشوتم

 :سنأ نع ةبيش يبأ نبا ىورو ١7487[. :مقر ]755/١1« هيفرط نيب فلاح دق ؛دحاولا بوثلا يف يلصي ناكو
 .[71517:مقر 21175/1] "هيفرط نيب فلاخ دحاو بوث ف ىلص اتلع يبلا نأ"

 ,؟*ه./1] "هب اًحشوتم دحاو بوث يف يلصي دك هلل لور هكيأر" هللا ةيع نيترباج نم قازرلا دع عوز

 ل ا لوسراامأ ةلاف نابع نم ةيع نأ نبا ةفورو بنكي وأ فلخ :« كاع نباناو نإ 1
 نب رمع نع [91١:مقر 277/8/1] ةبيش يبأ نباو [75١١:مقر 23 59/1] قازرلا دبع ىورو .هب احشوتم

 راع يفرط امض واهي اًحشوتم الجئاو: عيلوت يل ةملضإ ما تيا و يلي 39 81: لوين كيرا :لاق ةملس يبأ
 دق هيلع قفتم دلك هللا لوسر بيبر- ةملس يبأ نب رمع ةياور :تلق ."هحرش" يف يرافلا هلاق اذك ؛"هيقئاع
 .ناخيشلا هج رخأ

 قحلاف ةدئازلا بايثلا دوجو دنع زاوجلا يف ال ةيلضفألا درج ف ناك نإ دوعسم نباو يبأ نيب فالتخالا :ةلمجلابو

 نقض رمع لاق امك يبأ عم قحلاف فالخلا تارابع ضعب همهوي امك ةهاركلاو زاوحلا ف ناك نإو «دوعسم نبا عم

 .لفاونلا نم ةضيرفلا ريغ يأ :ةبوتكملا ريغ .مهفاف



 اهاقيل ةالصلا ةليضف نايب ١و ةالصلا باتك

 [امتاقيمل ةالصلا ةليضف نايبز
 يأ مك هللا لوسر لعس :لاق :رباج نع عفان نب ةحلط نع ةفيتح وبأ -6

 .اهتيقاوم يف ةالصلا :لاق ؟لضفأ لمعلا
 سنحلل مالا

 ءاهتقو ىلع ةالصلا :لاق ؟هيلإ بحأ لامعألا يأ :اعوفرم دوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا ىور :خلإ لمعلا يأ

 :مقرإ يذمرتلا هاورو ء[ 75 + :مقر] هللا ليبس يف داهجلا :لاق ؟يأ مث :لاق «نيدلاولا رب مث :لاق ؟يأ مث :لاق

 تقولا لوأ امإ :هب دارملاف ءتقولا لوأ يف ةالصلا ةيلضفأ نم يور امو «هيف ةهبش ال هلك اذهو «هريغو م4
 نابح نبا هجرخأ ثيدحلاو ءريخأتلا لضفب هيف حرص ام ئئتسي وأ ءاهتاقوأ نم لضفألا :لوألاب دارملا وأ ءبحتسملا

 "مهحاحص" يف [5194 :مقر ]٠00/١", مكاحلاو ["3107 :مقر ء1١/159] ةعزحخ نباو ١574[ :مقر *؟1/:]

 نبا نع هوحن ئطقرادلا جرحخأو «لوأ نودب ةعامجلا هاور :"كردتسملا رصتخم" يف يبهذلا لاقو ءدوعسم نبا نع

 ."ةيامحلا حرص" يف رابخألا انطسبو ؛بارطضا هيفو «ةورف مأ نع دواد وبأو يذمرتلاو ءرمع
 تقولا لوأ ةالصلا :هعفر رمع نبا ثيدح :اهنم «رابحأ يف اًضيأ تقولا لوأل لضفلا درو دقو :خلإ لمعلا يأ

 بوقعي هدنس يفو ٠١[ :مقر 27 55/1] ينيطقرادلاو ١77[ :مقر] يذمرتلا هجرخأ هللا وفع هرحآو هللا ناوضر
 ناك :نابح نبا لاقو «يئاسنلا هكرتو «نيعم نبا هبذكو ءرابكلا نيباذكلا نم ناك :دمحأ لاق «ئدملا ديلولا نب

 ىلإ هوبسنو ظافحلا رئاس هبذك :يقهيبلا لاقو «هيلع هيف لمحلا :مكاحلا لاقو ؛ثيدحلاب درفت دقو «ثيدحلا عضي

 هظفحل نورخآ هفعضو ةدع هقثو هنأب ناطقلا نبا هبقعتو ءربكملا يرمعلا هللا دبعب قحلا دبع هلعأو ءعضولا
 هحرخأ سابع نبا ثيدح :اهنمو .فرعي ال نم هيف دنسب نطقرادلا هجرخأ ءريرج ثيدح :اهنمو .هنيدل ال

 0 .كورتم مره وبأ عفان هيفو ؛”تايفالخلا" يف يقهيبلا
 يور ام حصأ نظأ اميف وه :يقهيبلا لاق ؛هقثوو هعفر يف فلتخاو ءاًعوفرم هحرحأف هن يلع ثيدح :اهنمو

 .رقابلا لوق نم وه لب ةباحصلا نم دحأ نع الو حصي هجو نم اًعوفرم هظفحأ مل :مكاحلا لاقو «بابلا اذه يف

 نع لوهجم نع ةيقب هب درفت هنأب "هلماك" يف يدع نبا هلعأو «يقهيبلاو يدع نبا هجرخأف ءسنأ ثيدح :اهنمو
 ركذ هيفو ءمهتم يلجعلا ايركز نب ميهاربإ هيف دنسب ئطقرادلا هجرخأف ؛ةروذحم نأ ثيدح :اهنمو .حصي الو هلثم

 هركذ «ةريره يبأ ثيدح :اهنمو .ةياورلا هذه يف الإ هفرعأ ال :بيهرتلاو بيغرتلا يف يميتلا لاق ءتقولا طسوأ

 ثيداحأ تقولا لوأ لضف يف معن «ةلولعم اهلك رحآلاو لوألا نايب ثيداحأ ةلمجلابو .اًضيأ لولعم وهو يتهيبلا

 ٠ .اضيأ ناسحو حاحص ىرخأ



 رافسإلا ةليضف نايب ٠*١ ةالصلا باتك

 [رافسإلا ةليضف نايب]

 هنإف «حبصلاب اورفسأ :325 يبنلا نع رمع نبا نع هلل دبع نع ةفينح وبأ -5

 باحصأ هاور ثيدحلا :خلإ اورفسأ .رمع نبا ىلوم رانيد نب :هللا دبع .هنع ناورم نب دمحم هاور :ةفينح وبأ

 وأ ءرجألل مظعأ هنإف ؛حبصلاب اوحبصأ :اًعوفرم جيدخ نب عفار نع هجام نبا ىورف ءمهريغو ةعبرألا نئسلا
 اورفسأ :يذمرتلا ظفلو «[575 :مقر] رجألل مظعأ وأ ,مكروحأل :دواد يبأ ظفلو «[577 :مقر]إ مكرحأل

 ةبعش ىور دقو «لالبو رباجو ةزرب يبأ نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق ١55[. :مقر] رجألل مظعأ هنإف ,رجفلاب
 لاقو «ةداتق نب رمع نب مصاع نع اًضيأ نالجع نب دمحم هاورو «قاحسإ نب دمحم نع ثيدحلا اذه يروثلاو

 325 يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم دحاو ريغ ىأر دقو .حيحص نسح ثيدح جيدح نب عفار ثيدح :يذمرتلا

 حبصي نأ رافسإلا ئعم :قاحسإو دمحأو يعفاشلا لاقو «يروثلا نايفس لوقي هبو ءرجفلا ةالصب رافسإلا :نيعباتلاو

 .ةالصلا ريخأت رافسإلا نعم نأ وري ملو «هيف كشي الف رجفلا

 ١4895[( :مقر ء”ه5/5] مكروحأل مظعأ هنإف .حبصلاب متحبصأ املكف :ظفلب "هحيحص" يف نابح نبا هاورو

 اي نذأ :ظفلب يدع نباو يناربطلا جرخأو ءرجألل مظعأ هنإف حبصب متحبصأ املكف :ظفلب حيحص دنسب يئاسنلاو

 هاورو :يراقلا لاقو ."ةيامحلا حرص" يف رابحألا انطسب دقو ءرافسإلا نم مهلبن عقاوم موقلا رصبي ىح !لالب

 اورفسأ :هظفلو ,جيدح نب عفار نع يمرادلاو نمحرلا دبع نب ديبعو يعفاشلاو [14485:مقر ء560/4] يناربطلا

 نباو ؛[54١ :مقر] يذمرتلا ةياور يفو ءرجألل مظعأ هنإف حبصلاب اورفسأ :هنع ةياور فو ءرجألل مظعأ هنإف ,حبصلاب
 ةالصب اورفسأ :هنع يسلايطلا ةياور فو ءرجألل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ :ظفلب هنع ١[ 550 :مقر «51/4] نابح

 رحألل مظعأ هنإف ءرجفلاب مترفسأ ام :قيرط ف ءاجو ؛مهلبن عقاوم موقلا ىري نيح حبصلا
 اذه اهنم رافسإلا ثيداحأف «ةضراعتم اهرهاوظ سيلغتلاو رافسإلا يف راثآو رابخأ انهه تءاح دق هنأ ملعا

 هنإف «رحفلاب اورون :ظفلب اًعوفرم عفار ثيدح نم "راثآلا يناعم حرش" يف يواحطلا هحرخأ دقو .ثيدحلا

 اوحبصأ :ظفلب اًعوفرم هموق نم لاجر نع رمع نب مصاع ثيدح نمو «هلثم لالب ثيدح نمو ءرحألل مظعأ

 :اعوفرم ةريره يبأ نع امهريغو ملسمو يراخبلا هحرحأ ام :اهنمو .رحألل مظعأ وهف متحبصأ املكف «حبصلا
 هلع هللا لوسر تيأر ام" :دوعسم نبا نع هاجرخأ امو ,"هسيلج لحرلا فرعي نيح ةادغلا ةالص نم فرصني ناك"

 "اهتقو لبق دغلا نم حبصلا ةالص ىلصو ؛عمجب ءاشعلاو برغملا نيب عمج هنإف عمجب الإ اهتقو ريغل ةالص ىلص
 -ِ .رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ ءسكعلاب كانه ىلص هنإف «داتعملا اهتقو نعي
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 ةباحصلا نم مهريغو ةشئاعو ةورف مأو يلعو «ةداتقو ةزرب يبأو ةريره يبأو رباج نع ةيورم سلغلا ثيداحأو -
 سنأو رمع نبا نع بابلا يفو :ةشئاع ثيدح جرخأ ام دعب يذمرتلا لاق .اهريغو "ًأطوملا"و "نيحيحصلا" يف

 نم ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هراتخا يذلا وهو ؛.حيحص نسح ثيدح ةشئاع ثيدح :لاق مث «ةمرخم ةنبا ةليقو

 نوبحتسي :قاحسإو دمحاو يعفاشلا لوقي هبو «نيعباتلا نم مهدعب نمو ءرمعو ركب وبأ مهنم ٌدلُي يبلا باحصأ
 .رجفلا ةالصب سيلغتلا

 :لوألا :هوجوب ةيفنحلا هعفد «هريغو يذمرتلا هلقن ام ىلع رافسإلا ثيدح نع باوجلا يف هلي يعفاشلا هلاق امو

 ام :يناثلاو .رحألا ةباصإ نع ًالضف «ةالصلا ةحصب مكحي مل نيبتي مل ام ذإ ؛؟ءيشب سيل هنأ مامحا نبا هركذ ام

 :لاق وأ ءرحألل مظعأ وهف مترفسأ املكو رجفلاب اورفسأ :هيفني ام تاياورلا ضعب يف نأ روكذملا ققحملا هركذ

 ام" :لاق هنأ يعخنلا ميهاربإ نع يور هنأ :يواحطلل "راثآلا ناعم حرش" نع هلقن ام :ثلاثلاو .مكر وحأل

 ؛حيحص دانسإ اذهو ١77/١[: :مقر] "ريونتلا ىلع اوعمتجا امك ؛ءيش ىلع ُهن هللا لوسر باحصأ عمتجا

 نم يورملا سيلغتلا خسنب مهملعل هنوك مزليف دلي هللا لوسر هيلع مهقراف ام فالخ ىلع مهعامتحا زوحي الو
 .ثيدحلا ,"سلغب حبصلا يلصي ناك" :ةشئاع ثيدح

 ءامتاقيمل الإ ةالص ىلص ُهلك هللا لوسر تيأر ام" :"نيحيحصلا" يف ناخخيشلا هجرخأ دوعسم نبا ثيدح :عبارلاو

 ملسمو 15857١2:مقر يراخبلا| "اهتاقيم لبق ذئموي رجفلا ىلصو .عمجي ءاشعلاو برغملا ةالص :نيتالص الإ

 ءادألا داتعا يذلا "اهتاقيم لبق" :دارملا نأ ملعف «يراحبلا ظفل هديفي امك رجفلا دعب ناك هنأ عم ؛([585١:مقر

 يف ةيمظعألا نأ ثيدحلا نم ردابتملا نأ :يولهدلا قحلا دبع خيشلا هركذ ام :سماخلاو .مامهلا نبا هلاق ام اذه «هيف

 .اهلك تاولصلا تاقوأل ماع هنإف «هنقيتو تقولا ققحت ةهج نم ال ءرافسإلا يف هتيصوصخل رحألا

 يف ةرسفم رافسإلا ثيداحأ نأ :لوألا .هوجوب سيلغتلا رابخأ ىلع ةمدقم ةحجار رافسإلا ثيداحأ نأ ملعا مث

 نإف ءاضيأ رافسإلا يف نوكي يذلا ريسيلا سلغلا نم ءيشب ليوأتلا ةلباق هيف صوصنل سلغلا رابخأو «هانعم

 ءاسنلا ةفرعم :ىدع نم يور امو .ثيداحألا يف هل ديدحت الو ءفعضلاو ةدشلل حلاص ءككشم موهفم سلغلا

 تاعفلتم نفوكو ءريسيلا سلغلا عومجم هل ةيفاكلاو هل ةصقان ةلع سلغلا لعلف «ةشئاع ةياور يف امك سلغلاب

 .ظفللا نم قبس اميف هركذل ؛ةلعلا نايب يف ةلعلا نم يناثلا ءزجلا ركذي ملو ؛نهطورك

 .ةيفنحلا ضعب هب هلوأ ام ىلع ,دجسملا يف عقاولا مالظلا عم ريسيلا سلغلل هلعلف «سيلجلا ةفرعم مدع نم يور امو

 هنكمي مث «ةيآ ةئام ىلإ ةيآ نيتس أرقي نأب رسفملا ةيفنحلا دنع ربتعملا رافسإلا يف سلغلا نم ءيش يف ةيرم الو

 ءءوضولا مدع اهدعب رهظ وأ «ةالصلا رخآ ثدحلا هضرع اذإ ؛ردقلا اذهي ةءارقلا عم ةالصلا ىلإ دوعلاو «ئضوتلا

 .لوصألا هب قط: ام ىلع صنلا ىلع مدقم رسفملاو



 رصعلا ةالصب ليجعتلا تايب ١ م” ةالصلا باتك

 [رصعلا ةالصب ليجعتلا نايبإ

 2 هللا لوس لاق :لاق ةديرب نبا نع ىبع نع انابيض نع ةفينح وبأ - ملا
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 اولجع

 ىلإ انعجر اًضيأ اهضراعت ضرف ولو ءانل ةقفاوم يهو «ةباحصلا راثآ ىلإ انعجر رابخألا تضراعت اذإ هنأ :قاثلاو -

 انديؤي سايقلاو «راثآلا ضرعت ريغ نم «رابخألا ضراعت دعب هيلإ ةعجارملا اوراتخا لوصألا لهأ ضعب لب سايقلا
 حابم هتقو رخخآ ىلإ رجفلا ريخأت نأ :انهه هقفلاو .لضفأ اهنأ بير الو «ةعامجلا رثكت رافسإلا يف نإف ءاندعاسيو

 هدد لبج نب ذاعم عنم امك «عونمم اًضيأ قاش رمأ يف سانلا عاقيإو .هوركم رمأ ةعامجلا ليلقتو «ةهارك الب عامجإلاب
 اًضيأو ءاهتقو لوأل ةالصلا ليجعت قوف ةنس ناك ةءارقلا ليوطت نأ عم ؟تنأ ناتفأ :هل لاق «ةءارقلا ليوطت نع

 .رسعتم سلغلا فو ءرسيتم رافسإلا يف وهو ,دكؤم بحتسم سمشلا عولط ىلإ هالصم ف سولجلا
 الإ اهتاقيمل الإ ةالص لصي مل" :لوقي - هرافسإو هراضحإ يف هل مزالم صاخ مداخ - دوعسم نبا نأ :ثلاثلاو

 هنوكل ؛لعفلا ىلع اندنع حجار لوقلا نأ :عبارلاو ."ةفلدزملا ف حبصلا ةالصو «عمجي ءاشعلاو برغملا يتالص

 خسن مث ؛دحاسملا ىلإ جورخلاب ءاسنلا ترمأ ام نيح ناك هلعل سيلغتلا نأ :سماخلاو .هب درو اميف اًصان احرصم

 ؛لوألا امأ ؟هتافو ىلإ سلغلا ثيدح توبث عم ,داهتجالاب خسن هنأ :هيلع دري الو تويبلا ف نهرارقب نرمأف كلذ

 اًمدقم هنوك رهظ ,مالسإلا ءادتبا يف سلغلا نوك تبث املو «نينامزلا بسحب ضراعتلا عفر ىلع خسنلا نيبم نألف
 ردصي نأ نكمي هنإف ؛هبابحتسا خاستنا يقاني ال هتافو نامز ىلإ سلغلا دوحو نألف ؛يناثلا امأو ,رافسإلا ثيدح ىلع
 .ةداع اهمعزف تارملا كلتل يباحصلا كلذ ةياور ققحت امنإو «تارم ةدع زاوجلل اًميلعت هنم

 ىلع اوعمتجا ام ءيش ىلع ٌهقص هللا لوسر باحصأ عمتجا ام :لاق يعخنلا ميهاربإ نع يور هنأ :سداسلاو

 يف مهنيب فالتخالا عقي نأ زوجي هنإف بابلا اذه يف ةباحصلا فالتحا توبث هيلع دري الو ءانفلسأ ام ىلع «ريونتلا

 نإ :هب لوقأ ام عباسلاو .عامجإلاب عفتري قباسلا فالتحالاو «لوألا ردصلا رخاوأ يف كلذ عفتري مث «نامز

 اذإ ميدقتلاو حيحرتلا وأ خسنلا ىلإ راصي الو «نكمأ ام اهنيب قيبطتلا وه ءارهاظ ةضراعتملا رابخألا يف بحاولا

 .رهاظلا صنلاب حيرصلا خسنلا تبثي مل ام «قيبطتلا تلمتحا

 تقو طاسوأ يف رافسإلاب بوشملا ريسيلا سلغلا ىلع سلغلا لمحب نكمم اًرهاظ تاضراعتملا هذه نيب قيبطتلاو

 ليترت تقو ىقبي ىح «,موجنلا كابتشا عفر دعب سلغلاب طولحملا راشتنالاو ريونتلا ىلع رافسإلا لمحو ءرجفلا
 دبع نبا :كابيش نع .ةشقانملا عفتريو ةضراعملا عفدني اذهبف «نيترم ةالصلا ناكرأو ةراهطلا ةعس عم ةيآ ئام

 موي يف ةوزغ يف ةديرب عم انك :لاق حيلملا بأ نع يراخبلا ىور :خلإ رصعلا ةالصب .يوحنلا يميمتلا نمحرلا
 - [08» :مقر] هلمع طبح دقف ءرصعلا ةالص كرت نم :لاق نك يبلا نإف رصعلا ةالصب اوركب :لاقف ؛ميغ يذ



 رصعلا ةالصب ليجعتلا نايب ”١ * ةالصلا باتك

 .رصعلا ةالصب اوركب م هللا لوسر لاق :لاق يملسألا هديرب نع ةياور يو

 نع [574 :مقر] يئاسنلاو [5944:مقر] يراحبلاو [؟017٠6٠7 :مقر .«*59/5] دمحأ هاورو :يراقلا لاق -
 راثآو «ةعوفرم رابحأ اًضيأ انهه تدرو هنأ ملعا .هلمع لامك يأ هلمع طبح رصعلا ةالص كرت نم :ظفلب ةديرب

 يخارتلا ىلع لدت اهضعبو «ليحعتلاو ريكبتلا بابحتسا ىلع لدت اهضعب «ةفيعضو ةحيحص ةفلتخم ةفوقوم
 ثيدح هيلإ ريشي امك «ميغ موي ىلع ليجعتلاو ريكبتلا اولمح نأب امهنيب عمجلا قيرط اورثآ ةيفنحلاف «ريخأتلاو

 نع هريغو يذمرتلا ىور دقف ؛ميغلا ءافتنا ىلع ريحأتلا اولمحو ءاضيأ يراخبلا ةياور فو ءانهه يملسألا ةديرب
 ١51[ :مقر] "هنم رصعلل ًاليجعت دشأ متنأو :مكنم رهظلل ًاليجعت دشأ هلي هللا لوسر ناك" :تلاق ةملس مأ

 تماد ام رصعلا رخوي ناكف «ةنيدملا دك هللا لوسر ىلع انمدق" :لاق نابيش نب يلع نع دواد وبأ جرخأو

 .[4 048 :مقر] "ةيقن ءاضيب سمشلا

 هيف ةرهاظ لب ءاهتقو لوأل ءادألا يف اًضيأ اصوصن لب ةرسفم اهظافلأب تسيل ليجعتلاو ريكبتلا ثيداحأ :لوقأ

 «سمشلا ةرفص ىلع مدقتلاو ليجعتلا :اهنم دارملا نأ ىلإ دشري اهيف قمعتلا لب «نيعملا اذه نع ةفراص نئارق الول
 ريشي امك ءاهتقو يضقني وأ ؛هوركملا تقولا اذه يف عقي الثل ؛هيف ديكأتلاو ريكبتلا نايبو «ةهاركلا تقو لوخدو

 دعب رابخألا نأل كلذو ؛كلذ ريغو "اًعبرأ رقنف" :هيف «قفانملا ةالص ثيدحك ثيداحألا ظافلأ نم ريثك هيلإ

 ءءاضيب ةيقن ةيح سمشلا نوكك ةمهبم ظافلأ هيف ام ىلإ امإ عجرت اهتماع "ليجعتلا باب" يف ءاصقتسالا

 اهلخدي ام رخآ ىلإ لماش وه لب ءتقولا لوأ يف ءادألاب هيف عطاق ال امم كلذ ريغو اه ةشئاع ةرجح يف افوككو
 .بحتسملا تقولا رحخآ يأ ؛ةرفصلا

 اذهف ؛كلذ ريغو ةعبرأ وأ «ةثالث وأ «نيليم وأ ءنيخسرف وأ ,خسرف وأ «ةنيدملا يلاوعك ريسملا ةفاسم نايب ىلإ امإو

 يشملا لاوحأو قنعلاو ودعلاب بوكرلا لاوحأ فالتخابو «هئوطبو ريسملا ةعرس فالتحاب ةفلتخم رومأ هلك هلاثمأو

 روزا رحنك «رخأ لاعفأ ىلإ امإو ءءيش يف تقولا لوأ ىلع ةلدألا نم تسيل اًضيأ يهف «مادقألا ىلع

 امك لامعألا هذه مامتإ ةعرس يف ةرهملا نيلعافلا فالتخاب فلتخم رمأ اًضيأ اذهف «كلذ ريغو اهخبطو اهميسقتو

 .مهل دوصقملا ليجعتلا ىلع هب دتعم موصخلل ليلد الف «مامهلا نبا لاق
 يف دمحم لاق «تقولا لوأل ءادألا نم لضفأ اهريثكتو ءاهدعب لفنتلا ةهاركل ؛لفاونلا ريثكت رصعلا ريخأت يف اًضيأو

 تءاج كلذبو «ةرفص اهلحدت مل ةيقن ءاضيب سمشلاو اهتيلص اذإ ءاهليجعت نم اندنع لضفأ رصعلا ريخأت :"أطوملا"

 ١71/١[. :مقر] رخؤتو رصعت اهنأل رصعلا تيم امنإ :ءاهقفلا ضعب لاق دقو «ةفينح يبأ لوق وهو راثآلا ةماع

 :.حيحص نسح ثيدح ةشئاع ثيدح :ىسيع وبأ لاق :ةشئاع ثيدح جارخإ دعب ١54[ :مقر] يذمرتلا لاقو

 دحاو ريغو «سنأو ةشئاعو دوعسم نب هللا دبعو رمع :مهنم هلك ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب هراتتخا يذلا وهو

 - .قاحسإو دم“أو يعفاشلاو كرابملا نب هللا دبع لوقي هبو ءاهريخأت اوهركو رصعلا ةالص ليجعت «نيعباتلا نم



 رصعلا ةالصب ليجعتلا نايب 5*١ ةالصلا باتك

 موي يف رصعلا ةالصب اورّكب هلك هللا لوسر لاق :لاق يملسألا ةديرب نع ةياور فو

 0 ل م «سمشلا برغت ح رصعلا ةالص هتتاف نم نإف ؛ميغ
 رابغو باحس

 ام ريشي دقف دوعسم نبا امأو ؛ليجعتلا نم ئيعملا اذه ىلع مه ًاليلد سيل ةشئاع ثيدح نأ تفرع دق :تلق -
 تقو ىلإ اهريخأت هنم هدوصقم نإ :"تاعمللا ةعشأ" يف قحلا دبع خيشلا هلاق امك ءرصعلا ريخأت ىلإ اعوفرم هاور

 اوناك دوعسم نب هللا دبع باحصأ نأو «ريخأتلا بابحتسا :يعخنلا ميهاربإ نع يواحطلا ىورو .ةرفصلا

 صوصنلا ةلباقم يف سيل «لفاونلا ريثكتب ةيادهلا بحاص ليلعت نأ :رهظ انهه نمو 174/١[. :مقر] نورخؤي
 .ليجعتلا ةيلضفأ يف ةحيرصلا ةحيحصلا

 نع دواد وبأ ىور امو .تقولا لوأ ةيلضفأ ىلإ ريشي ام اهنم ءيش سيل اهريغو ةتسلا حاحصلا يف اهنم يورامو

 هنأو ءبحتسملا تقولا رخآ ىلإ لماكلا ريخأتلاب هنم عطقي نأو ؛ليجعتلا يفنو ريحأتلا يف حيرص يلع نب نابيش

 00 ل ل ا
 ا ؛ةملس مأ ثيدح نم مارملا توبث نابتسا دق اًضيأو «لالدتسالا

 .هنم نآ لوأ يف اهيف نوعرشي مهنأ الو .هلبق ال تقولا يف نولصي اوناك اًضيأ

 سحي ال ريسيلا لصفلا نإف ءامب دتعم ةلصافب الإ روصتي ال اًضيأ مهتالص تقو نع ريخأتلاو «رذعتم لب رسعتم هنإف
 رخآ ىلإ ريخأتلا ىلإ ةرحآلاب يضفي رظنلا دعب هب دتعملا لصفلاف ءاديدم اًنقو سيل رصعلا تقوو «هيلع مالي الو

 هب لمتحي يذلا ريخأتلاب :اًضيأ نحن لوقن الو «ةيرم الب رهاظ هنم فلاخملا بهذم يفن نأ ىلع بحتسملا تقولا

 بهذم يفن دعب بكرملا عامجإلاب اًضيأ تباث وهف ءاضيأ رحآلا ىلإ ريخأتلا ملس ولو ,ةهاركلا يف لوحدلا

 .لجعت الو لمأتو مهفاف ,.مصخلا
 صتخيف «ةلوبقم ةقثلا ةدايزو 215007 :مقر] "يراحخبلا حيحص" يف ةدوحوم ةدايزلا هذه :خلإ ميغ موي يف

 يف ةلجعلل ليلعت :هتتاف نم نإف .هيلإ ةراشإلا تقبس امك رابخألا نيب قيبطتلا لصحي كلذبو «ميغ مويب ريكبتلا

 ءامُذ رمع نبا نع هاور مهرثكأف «ةعامجلا هاور :خل! هتتاف نم .لصألا يف ريحأتلا وه لضفألا نوك دعب مويلا اذه

 هلامو هلهأ رتو امنأكف رصعلا ةالص هتوفت يذلا :ظفلب اعوفرم امه رمع نبا نع هاور ام دعب يذمرتلا لاقو

 :حيحص نسح ثيدح رمع نبا ثيدح :ىسيع وبأ لاق «ةيواعم نب لفونو «ةديرب نع بابلا فو ١7٠[: :مقر]

 .325 يبلا نع هيبأ نع ملاس نع اًضيأ يرهزلا هاور دقو
 نع "هبيذمت" يف ريرج نباو «ةيواعم نب لفون نع يعفاشلاو هحام نبا هاورو ءورسخخ نبا هجرخأ مامإلا نع ثيدحلاو
 :يراقلا لاق .رمع نبا نع عفان نع كلام نع ةعامجلا هاورو ؛ءلفون ثيدح نم يناربطلاو دمحأو «هبيأ نع هيبأ نع ملاس

 -  .(عه :دمحم) (ٌمكَلاَمْعَأ ْمُكَرِتيْنَلَوظ :ىلاعت هلوق هنمو ءرتي رتو نم صقن يأ لوهجم ا ةغيصب "رتو امنأكف"



 ةهوركملا تاقوألا نايب ٠١و ةالصلا باتك

 هلامعأ باوث ىفتنا

 225 هللا لوسر لاق : :لاق ةديرب نبا نع ىيحب نع نابيش نع ةفينح وبأ -
 ريثك يبأ نبا نمحرلا دبع نبا ورسخ نبا هاور

 .هلامو هلهأ رتو امنأكف رصعلا ةالص هتتاف نم
 بصتلاو عفرلاب طبض بلس

 [ةهوركملا تاقوألا نايبإ

 :325 هللا لوسر لاق : :لاق ديعس يبأ نع ةعزق نع ِكلملا دبع نع ةفينح وبأ -5
 دخلا ”“ كلام نب رذنم

 موشلا اذه ءارتعال ؛ةكربلاو ةدايزلا ةلزنم نع نيصوقنم نانوكيف «هلامو هلهأ نم صقن :هانعم عفرلا ةياور ىلعف -

 ءماتلا عزنلاو يلكلا بلسلا دارملا سيلو «هنع اًصقنو اًبلس هلامو هلهأ ف بيصأ :بصنلا ةياور ىلعو ؛كرتلا نم

 ىلع هيلع توملا وأ «ةدرلاو رفكلاب أشني امنإ هنإف ؛طبحلا ةقيقح وه امك «ةيلكلاب هبلس هلمع طبحب دارملا سيل امك

 ىطسولا ةالصلا هتيوفت نم رجألا رسكو «باوثلا صقن يف ةغلابملاو ديدشتلاو ظيلغتلا هب ديرأ لب «مهنيب فاالتحخا

 .رابخألا نم ةعوفرملا هب دهشيو «روهمجلا بهذ هيلإو ءرصعلا ةالص امنأ نم اهيف ححرألا وه ام ىلع

 هللا يقل ءةالص كرت نم" :سابع نبا نع يناربطلا هاور ام ىلع درو هنأ عم صيصختلا هجو لعل :يراقلا لاق

 ىلع رصعلا امنأ ىطسولا ةالصلا يف دمتعملا لوقلا ىلع ءانب ١١787[ :مقر ]279414/1١١ "نابضغ هيلع وهو

 رصعلا ةالص هتتاف نم هنإف ؛ميغلا مويلا يف ةالصلاب اوركب :اعوفرم ةديرب نع هحام نبا ىورو .هلحم ف ررح ام

 اقلطم ال نكل «هناصقنو هلمع باوُث لامك ءافتنا - تفرع ام ىلع - طبحلاب دارملاف [194 :مقر] هلمع طبح

 .مويلا كلذ يف هلمعل لب
 ةدعاق نم رهظي امك ةديرب نب هللا دبع هلعلو «ةديرب نبا ةقباسلا تاياورلا يفو ءانهه انتخسن يف اذكه :ةديرب نبا

 وأ هللا دبع امإ وه هنع شماه يفو «ةديرب نع نيعضوملا الك يف يراقلا حرش ةخسن يفو "بيرقتلا" نيك يف رازبلا
 نم اذه «هيبأ نع ةديرب نبا نع :"ديناسملا عماج" يف نكل ءالسرم ثيدحلا نوكيف نايعبات امهالكو «ناميلس

 رفظملا نبا هجرحأ ثيدحلاو «ماقملا ظافلأل قفاوملا وهو «ةديرب نع اًضيأ "دوقعلا" يفو «بتك هتيأر اذك حرشلا

 . امهيدنسم" يف ورسخ نباو

 ةالصلاب اوركب :ظفلب ةديرب نع رحاهملا يبأ نع ةبالق يبأ نع ىيحي قيرط نم "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هاورو
 :مقر 27149/ه] دمحأو 000 يراخبلاو «[544:مقر] كلذك هجام نباو ء[519.:مقر «57/؟]

 يذ موي يف ةديرب عم انك :حيلملا وبأ لاق :مهظفلو «حيلملا يِبأ نع ةبالق يبأ نع ىي قيرط نم يئاسنلاو 0

 هنع هاور :خلإ ةفينح وبأ .ةبالق يبأ نعو ةديرب نبا نع ناقيرط ىجحيل وأ «ةاورلا طوقس انهه نأ ملعف «خلإ ميغ

 5 «نسحلا نب دمحم نعو ءورمع يبأ نب ورمع نع يعلخلا هجرخأو «ريخألا ىلع اًرصتقم "راثآلا" يف دمحم



 ةهوركملا تاقوألا نايب ١5 ةالصلا باتك

 ماصي الو «بيغت بح رصعلا ةالص دعب الو .سمشلا علطت ىح ةودغلا دعب ةالص ال

 ك1 ب ءرطفلاو ىحضألا :نامويلا ناذه

 هجام نباو يذمرتلاو ناخيشلاو ديمح نب دبعو دمحأو ؛ةريره يبأ نع ةتسلاو دمحأ هحرحأ هرحآب ثيدحلاو -

 .يرافغلا ةرصب يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلاو ءورمع نبا نع هجام نباو ؛ديعس يبأ نع
 يرقملا نباو يقابلا دبع نب ركب وبأو لدعلا ةحلطو ورسح- نباو رفظملا نبا هحرخأ مامإلا نع ثيدحلا :خ! ةالص ال

 نع ديلولا نب رشي قيرط نمو «نسحلا نب دمحم نع ورمع يبأ نب ورمع قيرط نم ”تايعلخلا" قو ؛'مهديناسم' يف
 ثيدح نم اقرفم ملسمو «هلوطب يراخبلا هاور ثيدحلا نتمو ؛هلوطب ثيدحلا ةفينح يبأ نع امهالك فسوي يبأ

 «سمشلا علطت ىح رجفلا دعب نيتالص نع يمن" :هعفر ةريره يبأ نع ناخيشلا ىورو .ةريره يبأو ديعس يبأ
 .رمع نباو رمع ثيدح نم هوحنبو «[855 :مقر ملسمو 2584 :مقر يراخبلا] "سمشلا برغت بح رصعلا دعبو

 .ةيواعم ثيدح نم يراخبلاو «ةشئاعو رماع نب ةبقعو ةسبع نباو رمع ثيدح نم ملسمو
 يذمرتلا لاق ١7174[« :مقر] ةعفترم سمشلاو اولصت نأ الإ رصعلا دعب اولصت ال :يلع نع دواد وبأو

 نب ةرمسو رمع نباو رماع نب ةبقعو ةريره يبأو ديعس يبأو دوعسم نباو يلع نع بابلا فو ١87[: :مقر]
 نب ورمعو ةمامأ يبأو «ةرم نب بعكو ءارفع نب ذاعمو ورمع نب هللا دبعو تباث نب ديزو عوكألا نب ةملسو «بدنج
 ةداتق ابأو رذ ابأو ةشئاعو صاقو يبأ نب دعس مهيلع ظفاحلا دازو ,يحبانصلاو ةيواعمو ةيمأ نب ىلعيو «ةسبع

 .مهريغو :لاق «لطعملا نب ناوفصو ءادردلا ابأو ةصفحو

 مهفلاخم لوق ءازإب مهلبق نم باوج اذهو «ةرتاوتم يهنلا ثيداحأ نإ :ةيفنحلا تلاق رظنلا اذه نم هلعل :تلق

 دعب رجفلا ةنس ءاضقب هلوق ءازإبو «سمشلا اهيف تعلط ول رجفلا زاوحب هلوق ءازإبو ءرصعلا دعب نيتعكرلاب
 تقو لبق يأ فاوطلا دعب هللا تيب فو «ةعمجلا موي ةهوركملا تاقوألا يف عوطتلا زاوحب هلوق ءازإبو ءاهضرف
 .راهنلا فصن ف يأ ةعمدجلا موي لاوزلا

 هجام نباو [5717 :مقر] يئاسنلاو [8777 :مقر ملسمو :585 :مقر يراخبلا] ناحيشلا ىور دقو :يراقلا لاق

 [١؟٠6 :مقر] هحام نباو ١77[ :مقر] دواد وبأو ١١١[ :مقر 2318/1] دمحأو ,ديعس يبأ نع [١١؟55 :مقر]

 نأ ملعاو .سمشلا برغت ىح رصعلا دعب ةالص الو ءسمشلا عفترت ىح حبصلا دعب ةالص ال :ظفلب رمع نع
 ضعب يف لك هنع يور ام ىلع رصعلا دعب نيتعكرلا ةيهارك رهظ اذهيو «مارح ال ةهوركم نينقولا نيذه يف ةالصلا
 هدو رمع امهنع ىهنيو «ءاملعلا روهمج امهتهارك ىلعو :حارشلا تلاق «ناخيشلا اهجرخنأو «ةعوفرملا تاياورلا

 موادو رصعلا دعب نيتعكرلا ىلص دي هنأ ديناسألا ةحيحصلا تاياورلاب تبث هنأ باوصلاو ءامهيلع برضيو

 .هريغ هنع ىهنيو هلعفي لاصولا موصك امهنع هتمأ ىهني ناكو دك هصئاصخ نم ناك هنكل امهيلع
 -قيرط يفو ؛"رحنلاو رطفلا موي موص نع ىمن" :ظفلب يردخلا ديعس يبأ نع اضيأ ناحيشلا هاور :خلإ ماصي الو



 ةهوركملا تاقوألا نايب ”١ ةالصلا باتك

 «ىصقألا دجسملاو «مارحلا دجسملا ىلإ :دحاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا ّدشت الو

 قحليو .[8717 :مقر ملسمو 114١« :مقر يراخبلا] ىحضألاو رطفلا :نيموي يف موص ال :اعوفرم هنع امهدنع -

 ١١51١[« :مقر] هللا ركذو برشو لكأ مايأ قيرشتلا مايأ :اًعوفرم ةشيبن نع ملسم ىور امك قيرشتلا مايأ رئاس امهه
 امي مرحيف هللا ةفايض مايأ هذهو ءرشع ثلاثلاو «رشع ىناثلاو ءرشع يداحلا :ىحضألا ديع موي دعب قيرشتلا مايأو

 رذنلا ةحص يف فالخلا امنإو «ةمئألا نيب هيلع قفتم مايألا هذه يف موصلا ةمرحو ؛برشلاو لكألا نع ضارعإلا

 ف , يه امنإو «ةيمستلا يف ةيصعم الو ءموصلا ريغ رذنلا نإف ؛ةيفنحلا هزوجو «نورثكألا هعنمف مايألا هذه موصب

 ا ا ا ا ا

 يئاسنلاو [” ٠7 :مقر] دوادوبأو هايورف هذ ديعس يبأ نع اًضيأ امهريغو ناخيشلا هاور :خل! لاحرلا دشت الو

 :مقر] يذمرتلاو ناخيشلاو [717١1١:مقر 4/9”*2] دمحأو «ةريره يبأ نع ١[ 505 :مقر] هحام نباو [١٠٠:مقر]
 ؛يراقلا هلاق اذك ورمع نبا نع ١5٠١[ :مقر| هحام نباو ءديعس يبأ نع ١4٠١[ :مقر] هحام نباو [ "5

 ةماركلاو ةمظعلاو لضفلا ديزمب.ىلاعت هللا اهصخ لا ةثالثلا عضاوملا هذه ريغ ىلإ رفسلا نع يهنلا ثيدحلا رهاظف

 دوصقملاو ؛ةماركو لضف صوصخب اهنم ائيش عراشلا صخي ملو «ةبراقتم ةكربلاو لضفلا ف اهإف ا

 ءادأو ةراجتلاو ملعلا ليصحتل اهريغ ىلإ ةحاحلا تسم نإف الإو «دبعتلاو برقتلا ةهج نم اهيلع رفسلا رصق

 هيف ةقياضم الف ًالثم قوقحلا

 هعنمو ,مهضعب هزوحو هحابأف ةكربتملا عضاوملاب كربتلا ىلإ ةرفاسملاو ءاحلصلا روبق ةرايزل رفسلا يف فلتحا دقو

 يف مالكلا نأ رهاظلاو «هب ءافولا بجي مل دحأ هب رذن ولف ءرذنلا قيرطب اهريغ دصق زوجي ال :ليقو «نورخآ

 دجاسملا ريغف «ئئثتسملا سنج نم ردقي هنإف «ئثتسملا قفو ىلع دحاسملا سنج وه ردقملا هنم ئثتسملاو «دجاسملا
 رفسلاو ةكربتملا ةثالثلا عاقبلا هذهي نأشلا مامتها نايب دوصقملا نإ :لاقي دقو ؛مالكلا موهفم نع اًحراخ ىقيي

 ىلإ رفسلا نأل ؛ةاساقمو ةاناعم درحب اهيلإ ةبسنلاب اهريغ يفو ءاهيلإ دصقي نأ يغبني دصق ول رفسلا نأ نعم. اهيلإ

 ميما مارك مار خاعرع
 لاق .يمن ال رابخإلا درحب :ليقو «يهنلا يعم. يفن وه :ليق "يذتغملا توق" يف يطويسلا لاق :خا ةثالث ىلإ الإ

 :يقارعلا لاقو .ءاملعلا روهمج نع هلقنو «ةثالثلا هذه ريغ دجسم ىلإ لاحرلا دش يف ةليضف ال :هانعم :يوونلا

 هذه ريغ دجاسملا نم دجسم ىلإ لاحرلا دشت ال هنأو ءطقف دحاسملا مكح هنم دارملا نأ ثيدحلا لماحم نسحأ نم

 وحنو هزنتلاو ةراجتلاو «ناوخإلاو نيحلاصلا ةرايزو ؛ءملعلا بلط يف ةلحرلا نم دحاسملا ريغ دصق امأو «ةثالثلا

 كيا ةيااور ف هي اخ نيعس: كلل ذ فرز قو قي .ةاحقال: يبق فقل



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب 4*١ ةالصلا باتك

 .مرحم يذ عم الإ نيموي ةأرملا رفاست الو

 [ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب]

 قط هللا وسرت م اصتالا نو خوفا :ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -
 ناميلس دئرم نبا .: -

 ةعزق نع ناخيشلا ىور اذلو ,مع وأ لاح وأ ,خأ وأ نباك مرحم محر يذ عم يأ :يراقلا لاق :خلإ رفاست الو

 ١١91[( :مقر يراخبلا] اهنم مرحم وذ وأ ءاهجوز اهعمو الإ نيموي ةأرملا رفاست ال :اًعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع
 رمع نبا نع دواد وبأو ناخيشلاو دمحأ هاورو 218717 :مقر] ثالث قوف :هل ظفل فو ءاثالث :ملسم ظفل فو
 :مقر ]571١/1« مكاحلاو ١7١5[ :مقر] دواد يبأل ةياور فو «مرحم يذ عم الإ مايأ ةثالث ةأرملا رفاست ال :ظفلب

 مرحي مرحم اهعمو الإ اًديرب ةأرملا رفاست ال :هظفلو «ةريره يبأ نع [0771١7:مقر «458/5] نابح نباو ء[ ١15

 ."سوماقلا" يف ام ىلع ًاليم رشع انثا وأ ناخسرف :ديربلاو ءاهيلع
 هاورو ءاومهو :لاقف ,"مايأ ةثالث" :نولوقي سانلا نإ :هل ليقف ,"لايمأ ةثالث" :"همجعم" يف يناربطلا ةياور فو

 "مرحم اهعمو الإ لجر اهيلع لخدي الو «مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال" :ظفلب سابع نبا نع ناخيشلاو دمحأ
 ام ىلع قلطي رفسلا ذإ ؛يوغللا نئيعملا ىلع رفسلا لمح نإ اًقلطم عنملاب حيرصت اذهو ١857[« :مقر يراحبلا]

 موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هّللاب نمؤت ةأرمال لحي ال :اًعوفرم ةريره يبأ نع حيحصلا ينو «ةليل وأ موي نود
 فسوي يبأو ةفينح يبأ نع يور دقو «موي :ظفل يفو «ةليل ةريسم :ملسمل ظفل يفو ءاهيلع مرحم يذ عم الإ ةليلو
 اذإ مرحم ريغب رفسلا ةدم نود ام ىلإ جورخلا اهل حابي هنأ بهذملا نكل «مرحم الب موي ةريسم اهلل جورخلا ةهارك

 ."ةيادملا" ف امك ةحاحل ناك

 يفو] :ةديرب نبا .ةبراقتم ةفلتخم ظافلأب يقهيبلاو يذمرتلاو دواد وبأو ءاذهه "هطسوأ" يف يناربطلا هاور :ةفينح وبأ

 ءالسرم ثيدحلا نوكيف «نايعبات امهالكو «ناميلس وأ هللا دبع امإ وه [هيبأ نع ةديرب نبا نع يراقلا حرش

 .اًدنسم نوكيف "رهاوجلا دوقع" فو "يراقلا حرش" يف اذكو «هيبأ نع ةديرب نبا نع "ديناسملا عماج" يف نكل
 [مصألا نب ديز نبا ءوضولا بحاص ريغ ناذألا بحاص هبر دبع نب ديز نب هللا دبع وه هلعل] :خلإ الجر نأ
 ةفلتخم ظافلأب مهريغو يذمرتلاو دواد وبأو هجام نباو يمرادلا هجرخأ هبر دبع نب ديز نب هللا دبع ثيدح

 .اًرصتخمو ًالوطم ةبراقتم

 ةصق هيف ركذي ملو ءاّرصتخم يذمرتلا ىور دقو ,حيحص نسح ثيدح ديز نب هللا دبع ثيدح :يذمرتلا لاق

 الوطم هوجرخأ ام ركذنسو ءاهيف سيلف مامإلا هاور يذلا ليصفتلا اذمي ةياورلا امأو :هوركذ امك سوقانلا
 ف مهكلسم يف ةيفنحلا هيلع تلوع امو ثيدحلا اذه يف فالتحالاو «ةعبرألا ةمئألل ناذألا باب يف فالتحالاو

 .قوتسم ًالوق رظتناف حورشلا يف مهحارش هركذ امو «باوبألا هذه



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ليرخ ةالصلا باتك

 5 هللا لوسر نزح نم ىأر امباًنيزح قلطناف هيلإ عمجت معط اذإ لجرلا ناكو ءانيزح هآرف
 ءارقفلا همركل يراصنألا

 «هبر دبع نبا وه ديز نب هللا دبعو : 8 :مقر] يذمرتلا لاق «هبر دبع نب ديز نب هللا دبع وه :خلإ لجرلا ناكو

 ديز نب هللا دبعو ؛ناذألا يف دحاولا ثيددحلا اذه الإ حصي ايش تي يبلا نع هل فرعن الو ءبر دبع نبا :لاقيو

 رمأ امل :لاقو ءدواد وبأ 00 ثيدحلا ىورو .ميمت نب دابع مع وهو لَو يبلا نع ثيداحأ هل نزاملا مصاع نب

 هدي يف اًسوقان لمحي لحر مئان انأو يب فاط ةالصلا عمل سانلل هب برضيل ؛لمعي سوقانلاب ُّدتك هللا لوسر
 وه ام ىلع كلدأ الفأ :لاق «ةالصلا ىلإ هب وعدن :تلقف ؟هب عنصت امو :لاقف «سوقانلا عيبتأ !هللا دبع اي :تلقف

 دهشأ «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءربكأ هللا ربكأ هللا ءربكأ هللا ربكأ هللا :لوقت :لاقف ءىلب :هل تلقف ؟كلذ نم ريخ

 يح «ةالصلا ىلع يح «ةالصلا ىلع يح هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ

 اذإ :لوقت مث :لاق مث «ديعب ريغ نبع رحأتسا مث :لاق .هللا الإ هلإ ال «ربكأ هللا ربكأ هللا ,حالفلا ىلع يح «حالفلا ىلع

 ىلع يح «ةالصلا ىلع يح هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «ربكأ هللا ربكأ هللا :ةالصلا تمقأ

 05 هللا لوسر تيتأ تحبصأ املف .هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ربكأ هللا ”ةالصلا تماق دق «ةالصلا تماق دق ؛حالفلا
 هب نذؤيلف «تيأر ام هيلع قلأف لالب عم مقف ءهللا ءاش نإ قح ايؤرل اهإ :لاقف تيأر ام. هتربخأف

 !هللا لوسر اي قحلاب كثعب يذلاو :لوقي هءادر رجي جرخف هتيب يف وهو هد باطخلا نب رمع كلذ عمسف :لاق
 نأ دلو هللا لوسر مهف" :يمرادلا ةياور فو ؛.[445 :مقر] دمحلا هللف :ٌدك هللا لوسر لاقف «ىأر ام لثم تيأر دقل
 ىلإ نيملسملل هب برضيل ؛تحنف سوقانلاب رمأ مث ءههرك مث «.مهالصل هب نوعدي يذلا دوهيلا قربك انوي لطف

 لص هللا لوسر ىتأف ءجرزخلا نب ثراحلا وبأ هبر دبع نب ديز نب هللا دبع ىأر ذإ كلذ ىلع مه انيبف ةالصلا

 :هيف «ثيدحلا "هديب اًسوقان لمحي نارضحأ نابوث هيلع لحجر يب رم فئاط ةليللا يب فاط هنإ !هللا لوسر اي :لاقف

 .هجام نبا ىور اذكهو «[41١١:مقر 2585/1] كنم اًئوص ىدنأ هنإف ؛هيلع اهقلأف

 هللا دبع ثيدحك ثيداحأ هيف لصفملاو «ةفلتخم قرطب دي يبلا نمز يف عقاولا ناذألا نم يورملا نأ ملعا

 ,ةماقإلاو ناذألا نم باوبأ يف انهه تفلتحاو هو مهريغو دعسو موتكم مأ نباو لالبو ةروذحم يبأو
 .هريغو سنأ ثيدحب ةماقإلا يف دارفإلا تبثيو «ةروذحم يبأ ثيدحب نيتداهشلا يف عيحرتلا تبثي يعفاشلاف

 هاور ام ىلع ةالصلا تماق دق :هلوق يف ةينثتلاب لوقي نكل انركذ امك هللا دبع ثيدح قرط ضعبو

 راتيإلاو «ناذألا يف عيحرتلاب كلام لاقو «[74 :مقر ملسمو :5081 :مقر يراخبلا| سنأ نع ناخيشلا
 ؛عيحرتلاب ةياور يف دمحأ لاقو ءرخآ قيرطب سنأ نع يراخبلا هاور ام ىلع ةماقإلا ءانثتسا الب ةماقإلا يف

 اولاقو «ةماقإلا يف راتيإلاو ناذألا يف عيجرتلا ةيفنحلا تركنأو ءانبهذم وه ام ىلع همدع هبهذم رهاظو
 هللا دبع ثيدح قرط ةماع :لوألا :هوحوب ناعفشي امهنأ ىلع اولدتساو ءالصأ عيحرت الب ناعفشي امهأب

 - .ناذألل ةماقإلا ريظنتب ديز نبا



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ١٠ ةالصلا باتك

 انثدح :لاق «نيحيحصلا لاجر هلاجر دنسب ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ةبيش يبأ نبا هاور ام :يناثلاو -
 نأك مانملا يف تيأر !هللا لوسر اي :لاقف لَك يبلا ىلإ ءاج يراصنألا ديز نب هللا دبع نأ تك دمحم باحصأ
 .[4١١5:مقر ]23285/1١ ىئثم ىئثم ماقأو ءئثم ئثم نذأف «طئاح ىلع ماقف ءنارضخأ نادرب هيلعو ماق الجر
 :عبارلاو ]37/1١[. تام يح ةماقإلا نثي ناك هنأ لالب نع راثآلا ترتاوت هنإ :يواحطلا هلاق ام :ثلاثلاو

 امك ًالمجم اهنم يور ام اذكو «ةماقإلا ةينثت ىلع لد ًالصفم اهنم يور امف «ةفلتخم ظافلأب ةروذحم يبأ ثيدح
 ."ةملك ةرشع عبس ةماقإلاو «ةملك ةرشع عست ناذألا تاملك" :هلوق يف

 ةدحاو اهولعجف كولملا ءالؤه ناك يح ناذألا لثم ةماقإلا تناك :يعخنلا ميهاربإ نع يور ام :سماخلاو

 «كلذك ةماقإلاو ئئثم ئيثم ناذألا ناك :يزوحلا نب جرفلا وبأ لاق امك ةيمأ نيب يعي اوجرح اذإ ةعرسلل ؛ةدحاو

 :اعوفرم ديز نب هللا دبع نع ىليل يبأ نبا نع يذمرتلا هجرخأ ام :سداسلاو .ةماقإلا اودرفأ ةيمأ ونب ماق املف

 يقهيبلا لاقو ءعطقنم هنأب هّلعأو ١54[« :مقر] "ةماقإلاو ناذألا يف اًعفش اًعفش دك هللا لوسر ناذأ ناك"
 هللا دبع ةنبا نع يدرواردلا هاور ام. اًدنتسم دحأ موي دهشتسا هللا دبع نأل ؛ةعطقنم اهلك هنع تاياورلا :مكاحلاو
 .رظن لحم دانتسالا اذه نكل ,دحأ موي لتق :تلاق

 قولو اننا دينك دعس نبا لاقؤ 433 ب قفتا ةننع تاع ةابآ نأ شل يع نب ديتغ مع ىدقاولا قووو
 هجرخأ ام :عباسلاو .عامسلاب عطقلا بحوو «عاطقنالا عطقناف «"هبيرقت" يف ظفاحلا هححرو ءاهلك دهاشملاو

 الالب نأ :دوسألا نع ]97/١[ يواحطلاو [؟"4:مقر ]251417/1١ ئطقرادلاو [79١:مقر «457/1] قازرلا دبع

 هنع ةلفغ نب ديوس نع يواحطلاو "تايفالخلا" يف يقهيبلاو مكاحلا هحرخأو «ةماقإلا نيثيو ناذألا نيثي ناك

 ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام هديؤيو «"الالب تعمس" :ظفل يواحطلا ةياور يف نكل عاطقنالا هيف مكاحلا ىعداو «هلثم
 ءركب يبأ نمز رحاه ديوسو "رمع دهع يف ال ركب يبأ ةايح يف مث «ةيوبنلا ةايحلا يف لالب نذأ" :ظرقلا دعس نع

 .هاوعد يف مكاحلا مكح عطقناف

 نكل «ئئثم ئثم ةماقإلاو ناذألا لعجي ناك هنأ :لالب نع فيعض دنسب "نييماشلا دنسم" يف ىناربطلا جرخأ دقو

 :هلوق الإ ةماقإلا رتويو ناذألا ٍئثي لالب ناك :سنأ نع حيحص دنسب [17914:مقر «475/1] قازرلا دبع ىور

 نإ اهنأب راتيإلا ثيداحأ نع اوباجأو .كلذك جارسلاو "هحيحص" يف ةناوع وبأ هحرخأو «ةالصلا تماق دق

 تاملك ةياكحب ولو ددعلا ىلع صن هنإف «ىوقأ هانيور ام نأبو «هريغو ةروذحم يبأ ثيدحب ةحوسنم يهف تحص
 مسا ةماقإلاف ءعراشلا وه رمآلا نوك دعب نإف «ةماقإلا رتوي نأ رمأ فالخب «ةيلكلاب لامتحالا عطقناف «ناذألا

 اًكيدقت ؛هيلع لمحيف «رهاظلا فالخ ناك نإو تاملكلا عومجم رابتعاب راتيإلا نوكي نأ نكميف «ركذلا عومجم

 5 .رهاظلا ىلع صنلل



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ١١ ةالصلا باتك

 سعن ذإ كلذك وه امنييف ىلصي هدجسم لخدو ؛هيلإ عمتي ناك اهو «هماعط كرتف
 ساعنلا نم

 وهف :لاق ءال :لاق ؟للي هللا لوسر نزح امث تملع له :لاقف ,مونلا يف ِتأ هاتأف
 نزحلا كلمل 2يراصنألا مزال ممس باب نم

 ل ,دذؤي نأ الالب رمأي نأ هرمف هتأف نيذأتلا اذهل
 ناذألا ةيفيك ةفرعمل

 ؛عيحرتلا مدعب قطان اهلك هقرطب هنإف ؛ديز نب هللا دبع ثيدح :اهنم :هوجوب اًضيأ عيجرتلا مدع ىلع اوجتحاو -

 ةماقالاو: نييرت ىيرم 15 ها لوسر ده ىلع ةاذألا ناك" ردع دز تيدع ةاينمو 0

 لدي هنإف ؛[97١١ :مقر 2550/1] يمرادلاو [5718 :مقر] يئاسنلاو 5٠١[ :مقر] دواد وبأ هاور ,"ةرم ةرم

 سيئر وهو يور ام ىلع لالب ناذأ يف عيجرت ال هنأ :اهنمو ناو دولا د اسال
 دعس ناذأ يف الو ٌدص هدجسم يف اًضيأ نذؤي ناكو «موتكم مأ مأ نبا ناذأ يف عيحرت ال هنأو ؛مهودقو نينذؤملا

 .ءابق دجسم يف نذؤملا يظرقلا

 هعفري نأ هرمأف الوأ هتوص ضف هنإف ءاًعيرشت ال هل اًميلعت ناك هيف راركتلا نأب ةروذحم يبأ ثيدح نع اوباحأو

 هذهل عيجرتلا نع اهضعب الخ قرط هئيدحلو ؛عيرشتلا هجو ىلع عيجرلا اذه نع مينف عنز ىرحخأ ةرم هلوقيو

 اهنم رهظي ةصق ةروذحم يبأ ناذأل :اًضيأ لاقيو .نيلامتحالا نع ًالضف لالدتسالا لطب لامتحالا ءاج اذإف «ةقيقدلا

 .مهبتك يف ةطوسبم ىرأ ةلدأ ةيفنحللو «يراقلا يلعو قحلا دبع خيشلا لاق اذك اًعيرشت ال اًميلعت ناك هنأ

 نإف ؛انل دعاسم دضاعم سايقلاو ءلوصألا يف ررقت ام ىلع سايقلا ىلإ ريص راثآلاو رابخألا تضراعت اذإ :لوقأ

 وه ام ىلع ددعلا يف هل ةفلاخ نوكت ال نأ يغبنيف ؛بيغلا مالعإل هنأ امك راضحلا مالعإل ناذألا ماقم ةمئاق ةماقإلا

 اًضيأ ناذألا يف عيجرت ال نأ هنم رهظي قافتالاب عيجرت اهيف نكي مل اذإو «مالعإلا اذه يف هماقم ةماقإلا ىضتقم

 وه ام ىلع نيترم ةالصلا تماق دق اهيف ديز ةالصلا ةماقإ يف راضحلا مالعإل تناك امل امنأ ريغ امهنيب ةقفاوم

 هذه يعور امك «لهاذلا ظاقيإو «لفاغلا هيبنتل ؛يظفللا ديكأتلا يف امك «مالعإلا يف ديكأتلاو مالعإلا ىضتقم

 .ناذألا تاملك يف ةلماعملا

 ,لوقعلا يوذ ريغ نم ةدودعملا ءاسنلا ةرثكل امإ "ام" ةظفلو ءهراج ءارقفو هتبارقو هلهأ نم :عمتجي ناك امو

 هللا دنع نم كلم وه :ِتآ هاتأف .ةفاك وأ ةدئاز "ام" :امنيبف .ماعطلا قحاول نم ةعومجملا ءايشألا هب دارملا امإو

 .هللا دنع نم رمألا وأ هل لقو رضحا يأ :هرمف .هللا دنع ام ميلعتل

 كير: ني:هللا دبع آر اه: هتوبث نأ روهشملاو ةعرتعم: رابعا و راثآ هيف تاج انك ناذألا 3 نأ ملعا :خإ نذؤي نأ

 هآر :ليقو ءمهريغو يذمرتلاو هجام نباو يمرادلاو دواد يبأ ةياور يف ءاج هدعب باطخلا نب رمعو ءهايؤر يف

 رشع ةعبرأب مهضعب حرصو «ةباحصلا نم ةرشع هآر :ليقو «قرطلا هذه يف مامإلا هاور امك اًضيأ ركب وبأ
 - لك هنأ هدو ىلع نع يورو لص هداهتحاب تبث :ليقو ءايؤرلا دعب اًضيأ يحولا هب لزن هنأ حيحصلاو



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ١ ؟ ةالصلا باتك

 ع

 نأ دهشأ «نيترم هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «نيترم ربكأ هللا ربكأ

 ربكأ هللا ,نيترم حالفلا ىلع يح «نيترم ةالصلا ىلع يح «نيترم هللا لروسو دمع
 ةالصلا وه هب دارملا 1 0

 تماق دق :هرخآ يف لاقو ؛كلذ لثم ةماقإلا هملع مث هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا
 ةالصلا ةماقإ فو

 مهتماقإو سائلا ناذأك هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ربكأ هللا «ةالصلا تماق دق «ةالصلا
 تأيقو تضف

 دقو يل نذأتسا :لاقف هو اه ركب وبأ ّرمف نك يبلا باب ىلع دعقف يراصنألا لبقأف
 يراصنألا 2 هيلع لوخدلل اديرم 0 هجورذل ارظتنم

 هؤامسأ تزع - هئايربكل ىمظعلا ةصاخلا ةلزنلا وهو - هتردق .تلج - هتزع قدارس غلبو ءامسلا ىلإ هب يرسأ امل -

 ذنم هتيأر امو «ىلاعت هيلإ قلخلا برقأ انأ قحلاب كثعب يذلا هللاب :لاق «ليئربح هنع لأسف ءكلم كانه نم علط -

 «ربكأ انأ ربكأ انأ يدبع قدص :باجحلا ءارو نم يدونف ءربكأ هللا ربكأ هللا :كلملا لاقف «ةعاسلا هذه ريغ تقلح
 يف يلصي ناكو «ةالصلل هب رمؤي مل نكلو جارعملا ةليل ناذألا تاملك عمس هنأ قيقحتلاو .ناذألا تاملك يقاب ركذف

 مب نتسي نأب يحولا لزنف ؛مهتامانم يف ناذألا هي هباحصأ ضعب ىأرف مهرواشف ةنيدملا مدق تح ناذأ ريغب ةكم
 سوقانو دوهيلا نرقو رانلا ثيدح امأو .”تاعمللا ةعشأ" يف قحلا دبع خيشلا لاق اذك ملعأ هللاو ءءامسلا يف هعمس

 قد امهريغو رمع نباو سنأ نع امهريغو نيحيحصلا يف يورمف «ىراصنلا
 ريخ ةالصلا :ثيدح امأو :نيترم .ةالصلا ىلإ ةوعد وهف «تيا نوع, لعف مسا :يح .عيحرتلا مدع ىلإ ريشت :نيترم

 :هلوقب - ناذألا ةنس ئملع !هللا لوسر اي :هلوق دعب - اًعوفرم ةروذحم وبأ هاور دقف ءرجفلا ةالص يف نيترم مونلا نم

 مالعإل دلك هءاج ًالالب نأ يورو «مونلا نم ريخ ةالصلا ؛مونلا نم ريخن ةالصلا :تلق حبصلا ةالص ناك نإف
 امأو «رخأ ةعوفرم ثيداحأ ف كلذو «كناذأ يف هلعجا :لاقو هبجعأف «مونلا نم ريخ ةالصلا :لاقو ءحبصلا ةالص

 لاقف ءاّمئان هدجوف حبصلا ةالصب هنذؤي نذؤملا هءاج باطخلا نب رمع نأ انغلب :"هئطوم" يف كلام هاور ام

 ..حبصلا ءادن يف اهلعجي نأ رمع هرمأف ؛مونلا نم ريح ةالصلا :نذؤملا

 هذه يفو فيك «بيرقتلا اذه هذ رمع اهرونو اهايحأ مث دلي هتافو دعب تكرت اهلعل ةنسلا هذه نأب لوأت

 هللا ؟ناذكلا ةملعف

 رخخآ هجو نم يئاسنلا هاورو «نابح نباو دواد وبأ هاور ةروذحم يبأ ثيدحك ؟ةريثك ةعوفرم ثيداحأ ةدايزلا

 لاق اذإ ةنسلا نم :سنأ نع يقهيبلاو ةميزخ نبا ىورو «نيطقرادلاو هجام نباو يذمرتلا هاور لالب ثيدحو

 حدقي ال هنكل عاطقنا اهضعب يف ناك نإو «مونلا نم 0 :لاق حالفلا ىلع يح :رجفلا ناذأ يف نذؤملا

 ظفل اذه :سانلا ناذأك .راتيإ الب ةماقإلا يف راركتلا ىلإ ةراشإ هيف :كلذ لثم .ةقث يوارلا نوك دعب اندنع

 .هريغ ال يناثلاو لوألا ردصلا ف لومعملا وه نأ ىلع لديف يوارلا



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ١ ةالصلا باتك

 «ىأر يذلاب ربخأف لحدف يراصنألل نذأتسا 9 طي يببلا هب ربخأف 0 أر
 يذلا رمألاب هآر امي ركب وبأ ايؤرلا أ ناك

 .كلذب نذؤي الالب رمأف كلذ لثم ركب وبأ انربخأ دق لص يبلا لاقف

 طظفللا اذمب

 اذ لجرلا ناكو ءاّئيزح هآرف ٌدتُك هللا لوسرب ّرم راصنألا نم ًالجر نأ :ةياور يفو

 2 لحدف هتاف كل رتو 15 لال ويفر زف نع فأر ال فرصناف .هعم ىشعي ماعط

 ر تقولا كلذ يف داتعملا

 نأ أ ام يردت هل لاقف م ١ يف ِتآ هاتأف سعن ذإ كلذك وه امنيبف ىلصي هدجسم
 ماهفتسالا فرع 0 00 و

 ربكأ هللا :ناذألا همّلعف ًالالب رمأي نأب هتأف ءادنلا وه :لاق ءال :لاق كك هللا لوسر
 تاذ ألا يأ

 :نيرع هللا لوسر ادهم نأ ديشأ «نيكرم هللا آلإ هنإ ذل نأ ةيشأ :نيترم“ ربكأ هللا

 مث هللا الإ هلإ ال «ربكأ هللا ربكأ هللا ءنيترم حالفلا ىلع يح «نيترم ةالصلا ىلع يح

 سانلا ناذأك«نيترم ةالصلا تماق دق :هرخآ يف لاق مث ,ءكلذك ةماقإلا همّلع

 ءركب وبأ ءاجف «بابلاب سلجف 3 هل لوسر ىتأف «يراصنألا هبت هبتناف ءمهتماقإو

 مث ءكلذ لثع كك هللا لوسر ربخأف 7 لحدف يل نذأتسا 90 لاقف
 يراصنألا هآر 1 .

 نري هق> 125 هللا لوو. .لانتتق “فار قللاب 226 يبلا ريخأف ءيراصنألا لحد

 .كلذ لفمًالالب رم :لاقف ركب وبأ
 كرابخإ لبق

 نت نا 0 95 ا الا د ع ل

 :لاق «نمحرلا دبع نع ورمع نع ةبعش نع رخآ قيرطب يدذمرتلا هلصو دقف هللا دبعو نمحرلا دبع نيب عاطقنالا

 يوارلا نوك دعب اندنع اًحدق سيل عاطقنالا نأ ىلع «ثيدحلا ديز نب هللا دبع نأ تك هللا لوسر باحصأ انثدح

 دبع نع يقهيبلاو «نابوث نع يعخنلا نعو «ةروذحم يبأ نع عيفر نب زيزعلا دبع نع هوحن يواحطلا ىورو «ةقث

 هدانسإو «ناذألا ةءارإ ةصق يف "تايفالخلا" يف هجرخأ ءهدج نع هيبأ نع ديز نب هللا دبع نب دمحم نب هللا

 .هيلع لوح.دلاب نذإلا يل بلطا ف نذأتسا .حيحص



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ١ 5 ةالصلا باتك

 اذإ لَك يبلا ناك :لوقي رمع نبا تعم :لاق هللا دبع نع ةفينح وبأ 0١-

 ا م و او سيرت ا رم سا نذؤملا نذأ

 ءادنلا متعمس اذإ :اعوفرم ديعس يبأ نع يراخبلا هاور :خإ رمع نبا امك رمع نبا ىلوم رانيد نب :هللا دبع
 ىلع يح :لاق امل :لاق هنأ انناوخإ ضعب ٍنئدحو :لاق :لاق ؛ىجيو ةيواعم نع هاورو «نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف

 دبع نع ملسم هاورو 11١[« :مقر] لوقي دك مكيبن انعمس اذكه :لاقو «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق ةالصلا
 لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ :اًعوفرم صاعلا نب ورمع نب هللا
 :لاق مث «ربكأ هللا ربكا هللا :مكدحأ لاقف ءربكأ هللا ربكأ هللا نذؤملا لاق اذإ :225 هللا لوسر لاق :لاق رمع نعو
 اًدمحم نأ دهشأ :لاق هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ :لاق مث هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ
 لوح ال :لاق «حالفلا ىلع يح :لاق مث «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق «ةالصلا ىلع يح :لاق مث هللا ناتو
 نم هللا الإ هلإ ال :لاق هللا الإ هلإ ال :لاق مث «ربكأ هللا ربكأ هللا :لاق «ربكأ هللا ربكأ هللا :لاق مث للاب ةوق الو

 .["815 :مقر] ةنحلا لحد ىبلق

 :لاق اذإ يح هنذؤم لاق امك :ةيواعم لاقف «هنذؤم نذأ ذإ ةيواعم دنعل نإ :لاق صاقو نب ةمقلع نع دمحأ ىورو
 ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق حالفلا ىلع يح :لاق املف «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق ةالصلا ىلع يح
 «[15778 :مقر :41/4 :مقر]ك لذ لاق دي هللا لوسر تعم :لاق مث «نذؤملا لاق ام كلذ دعب لاقو ؛ميظعلا
 لاق نم لي هللا لوسر لاق ءتكس املف يداني لالب ماقف دك هللا لوسر عم انك :لاق ةريره يِبأ نع يئاستلا ىورو
 دق :لاق نأ املف «ةماقإلا ف ذأ ًالالب نأ :ةمامأ يبأ نع دواد وبأ ىورو ء[51784 :مقر] ةنحلا لخد اًئيقي اذه لثم
 :مقر] ناذألا يف رمع ثيدحك ةماقإلا رئاس يف لاقو ءاهمادأو هللا اهماقأ كنك هللا لوسر لاق ؛ةالصلا تماق
 .كلام ةياورب ديعس يبأ نع "هثطوم" يف دمحم هاورو ؛4
 نيتلعيحلا صخي ظفللا مومع نكل ؛هتحص يف ةهبش ال كلذ ريغو ننسلاو حاحصلا ف يورم ثيدحلا اذه :ةلمجلابو

 نم لوصألا دنع "ام" ةظفل نإف ؛ةضراعملا نع صلخملا ىلإ جاتحي ىح يعطق ريغ مومع "ام" ف رهاظلاو «ةلقوحلاب

 اذه نأ انهه نم رهظو «صنلا ىلع رسفملا مدقيف :ةضراعم الف هيلع ةلالدلا ةيعطقلا هظافلأ نم ال مومعلا تالمتحم

 يح :هلوق دنع نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام :محلوق نم روهشملا وه امل لصأ ال نأو ءاضيأ ةماقإلا يف ءاج
 نأ يقب 2"تاعمللا ةعشأ"و "ةداعسلا رفس حرش" يف يولهدلا ثدحملا قحلا دبع خيشلا هلاق ام ىلع حالفلا ىلع
 .تابودنملا نم اذهو «ياثلا ققحملاف ؛ةالصلل روضحلا ىلإ ةباجإلا وأ ءاذه يه هللا يعادل ةبجاولا ةباحإلا
 7١4[« :مقر] هلوق لثم اولوقف نذؤملا نذأ اذإ :ظفلب اعوفرم ةريره يبأ نع هجام نبا هاور :خلإ نذأ اذإ
 :مقر] هجام نباو مكاحلاو 4١7[ :مقر ]25١5/1 ةعيزخ نبا جرخأو ءمكاحلاو نابح نباو يذمرتلا هج رخأو

 -  ,"نذؤملا لوقي امك لاق نذؤي نذؤملا عمسف اهتليلو اهموي يف اهدنع ناك اذإ" :ةبيبح مأ نع 89 ٠١"[



 اءرش

 دجسملا ءانب ةليضف نايب ١ه ةالصلا باتك

 .نذؤملا لوقي ام لثم لاق

 لَك هللا لوسر تعمس :لوقي قوأ يبأ نب هللا دبع تعمس :لاق ةفينح وبأ -5
 مامإلا ةيعباتب حيرصت هيف

 ةيواعم ثيدحو «هثيدح يمرادلاو ةتسلا جرحأو نذؤملا لوقي امك اولوقف ءادنلا متعمس اذإ :ديعس يبأ نعو -

 الإ نذؤملا لوقي امك لوقيو" :اعوفرم ءهدح نع هيبأ نع ورمع نب دمحم قيرطب ةحلط نب ىسيع قيرطب
 هللا دبع نع |[ :مقر] يئاسنلاو [575 :577 :مقر] دواد وبأ ىورو .يئاسنلاو يراحخبلا هحرخأ "نيتلعيجلا

 نينذولاا نإ هللا لوسر اي':لاق الحرب نأ هنع قيرظبو: ©« لوقي ام لثم اولوقف :نذوملا متحمس اذإ:اعوقرع ورم نبا
 . هطعت لسف تيهتنا اذإف ,نولوقي امك لق: وهلا لوسر لاقف اننولضفي

 دبعو ةبيبح مأو ةريره يبأو عفار يبأ نع بابلا يفو :لاق مث ءديعس يبأ ثيدح ٠١4[ :مقر] يذمرتلا جرخأو

 ثيدح ديعس يبأ ثيدح :ىسيع وبأ لاق .ةيواعمو سنأ نب ذاعمو ةشئاعو ةعيبر نب هللا دبعو ورمع نب هللا

 قاحسإ نب نمحرلا دبع ىورو ؛كلام 9 ريغو رمعم ىور اذكهو ؛ءحيحص نسح
 :يراقلا لاق .حصأ كلام ةياورو « يلا نع نع ةريره يب أ نع بيسملا نب ديعس نع ثيدحلا اذه يرهزلا نع

 الإ ةوق الو لوح ال :ذئنيح لوقي ناك 3كِلَءع هنأ رمع نع ملسم حيحص يف ا

 .["مخه :مقر]" هلل

 يح ةالصلا ىلع يح غلب اذإ يح لوقي ام لثم لاق نذؤملا عمس اذإ ناك 0

 مكاحلاو [575 :مقر] دواد يبأ ةياور فو «[17911 :مقر :9/5] هللاب الإ ةوق الو لوح ال:لاق ؛حالفلا ىلع

 نع سلا نبا ةياور يفو « انأو انأ:لاق ءدهشت نذوملا عمس اذإ ناك التفءهنأ :ةشئاع نع [/784 :مقر 2971/1]
 يبأ ثيدح :تلق لإ نيحلفم انلعجا مهللا :لاق حالفلا ىلع يح :لاق نذؤملا عمس اذإ ناك لقلع هنأ :ةيواعم

 ثيدح نم دواد وبأ هجرحخأف «ةماقإلا باوج يف "اهمادأو هللا اهماقأ :ظفل امأو ,"هدنسم" يف رازبلا هحرحأ عفار
 «ورمع نب هللا دبع ثيدح نم يذمرتلاو «ةبيبح مأ ثيدح نم هجام نبا هجرخأ :لوقي ام لثم .ةمامأ يآ

 .دوعسم يبأ ثيدح نم ناخيشلاو ؛عفار بأ ثيدح نم دمحأو

 رغصأ وأ ؛ةاطق صحفمك هلل ًدذجسم ىئب نم:ظفلب اًعوفرم هللا دبع نب رباح نع هحام نبا هاور :خلا ىنب نم

 نامثع نعو « ةنحللا يف اّنيب هللا نب هللا مسا هيف ركذي اًدجسم ئب نم :ظفلب رمع نعو « ةنجلا يف اًنيب هل هللا ني .
 يف اتيب هل هللا نب هلل ادجسم ئب نم :ظفلب هذ يلع نعو « ةنحلا يف هسم هل هللا ىب , اًدجسم هلل ئب نم :ظفلب

 [58* :مقر ملسمو 45٠« :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرحخأ نامثع ثيدحو ء[0/7037 ءا/"5 ءا/*ه :مقر] ةنجلا

 - ١4" :مقر] يذمرتلاو



 دجسملا ءانب ةليضف نايب ١ 5 ةالصلا باتك

 ."ةنجلا يف اًنيب هل ىلاعت هللا نب ةاطق صحفمك ولو

 هللا هجو هب ىغتبي :لاق هنأ تبسح :ريكب لاق اًدجسم ئب نم :يراخبلا ظفلو [484 :مقر ,51/1] دمحأو -
 نابع :نباو: نسأز ورغه نيءللا كيعوا# ؛يلعو رمعو ركب يبأ نع بابلا قو :يذمرتلا لاق «ةنحلا يف هلثم هل هللا نيب

 ضعب لاق دقو .هللا دبع نب رباجو ةريره يبأو عقسألا نب ةلئاوو ةسبع نب ورمعو رذ يبأو «ةبيبح مأو ةشئاعو
 .رتاوتم ثيدحلا اذه نإ :ءاملعلا

 نع دمحأو «سنأ ثيدح نم هحام نباو ءرذ يأ ثيدح نم هريغو نابح نبا هاور هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاقو
 .هنم عسوأ ةنجلا يف هل هللا نب اًدجسم هلل ئب نم :ظفلب ةمامأ يأ نع يناربطلا هاورو :اًضيأ لاقو «سابع نبا
 هنم سفنأ هنكلو ءردقلا ف دجسملا لثم يأ :تاياورلا ضعب يف ام ىلع ةلثامملا هيجوت يف "راحبلا عمجم" يف لاقو
 دجسملا لضفك ةنحلا تويب ىلع هلضف نأ ديري وأ ءةحاسم ريك نإو تيبلا ىمسم يف هلثم وأ «ةريثك تادايزب
 هيبش اهركو نأ :صحفملاب ليثمتلا هجو ف يراقلا لاقو .ةالصلا ةنظم يف ىب نمل اذهو «ايندلا تويب ىلع
 .رخأ هوجو هلو .دجسملا هيلإ بسنيف «ضرألا يف الإ نوكي الو «هترادتسا يف دجسملا مبارحمم
 ءانهه قداصلا ربخملا مالك ف ىقيقحلا ئععملا رذعت مدعل ؛اهرهاوظ ىلع ةلومحم تناك نإو تاراشبلا هذه نأ ملعاو
 ءاهريغو ةدرلاك طبحملا لمعلا ءافتناب طونمف «ةنحلا يف يئادتبالا لوحدلا امأو «قاقحتسالا اهنم دوصقملا نك
 هللا الإ هلإ ال :لاق نم :ُي هلوق يف امك قحلا بحاص طاقساإب وأ «ةعافشلاب وأ «ةبوتلاب امإ رخألا يصاعملا ةرفغعو
 رودص هعم رذعتي دح ىلإ غلابلا ناعإلا لامك نع هب ربعملا ةيوطلا صولخو «ةينلا قدص :لاقي نأ الإ ةنحلا لحد
 يف هلوق هيلإ ريشي امك رئاخألا رئاحذل ةزئاحلا رئاشبلا هذه يف ظوحلم ربتعم هدعب ةبوتلا مدع عم هرودص وأ «مرجلا
 ضقن الف اذه ىلعو «ةنجلا لخد هبلق نم قدص هللا الإ هلا ال :لاق نم : 0 ”تاياورلا ضع
 .مهفاف انركذ ام ضراعي ىح هدعب ةمادنلاو ةبوتلا مدع هيف ربتعي مل هنإف ؛قرس نإو ىنز نإو :هلوق
 ؛امب تيمس فورعم رئاط :اطقلا دحاو ةطقلاو «ءاف امهنيب ءاحلاو ميملا حتفب "صحفملا" :يراقلا لاق :صحفمك

 هيف مثحب عضوم وهو :ةاطقلا صوحفأ ريسفت يف "راحبلا عمجم" يف لاق :ةاطق .كلذ لوقت 7 امنإف اًقوص ةياكحل
 لعفم وه :ثيدحلا ركذ دعب لاق مث ءفشكلاو ثحبلا صحفلاو .هفشكت يأ بارتلا هنع صحفت اهفأك ضيبتو

 وأ «ةغلابملا ىلع لمحيف «ةالصلل يفكي ال وهو ءاحو ميم حتفب وه ءصحافم هعمجو ءصوحفألاك صحفلا نم
 .هيلإ اًجاتحم اًردق هيف ديزي وأ «هئانب يف ةعامج كرتشي نأ ىلع

 اذإف اًباذع ضرألا لهأب مهأل نإ :لوقي ىلاعت هللا نإ :هعفر سنأ نع "هبعش" يف يقهيبلا جرحأ :ةنجلا يف اتيب

 سنأ نع ركاسع نبا هجرخأو .مهنع يباذع تفرص راحسألاب نيرفغتسملاو ءيف نيباحتملاو «يويب رامع. ىلإ ترظن
 نإ :اًعوفرم هثيدح فو .دجاسملا رامع نم تفرص ضرألا لهأ ىلع ءامسلا نم ةهاع لزنأ اذإ ىلاعت هللا نإ :هعفر
 ."امهيدنسم" يف [84.5 :مقر ]2٠7/5 ىلعي وبأو ديمح نب دبع هجرخأ هللا لهأ مه هللا تويب رامع
 .[4759 :مقر .55/9] "هننس" يف يقهيبلاو [١٠5١؟ :مقر :"7/9] "هطسوأ" يف ناربطلاو



 دجسملا يف ةلاضلا داشنإ نع يهبنلا نايب ١ ةالصلا باك

 [دجسملا يف ةلاضلا داشنإ نع يهنلا نايب]

 الجر عمس هل يبلا نأ" :هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -4
 دئرم نبا

 :305 لاقف ءاًريعب دشني ًالجر عمس :ةياور فو ,تدجو ال :لاَمقف ءدجسملا يف المج دشني

 ريخلا وأ لمحلا هيلع ءاعد ناك الاض بلطي

 هسأر علطا ًالجر نأ :ةياور قير تل كيني ال تيدي كويبلا هذه نأ تدجو ال"

 2 هللا ركذو ةالصلل

 تينب انإ تدجو ام" : :225 هل لاقف ءرمحألا لمجلا ىلإ اعد نم : : لاقف كاسل قف
 هيلإ اريشم يع

 ىلص :لاق هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع دانسإلا اذمب هجام نبا هجرخأ :خإ هيبأ نع

 هل تينب امل دجاسملا تينب امنإ هتدحو ال دلك يبلا لاقف ءرمحألا لمحلا ىلإ اعد نم :لجر لاقو دلي هللا لوسر
 :"دجسملا يف ةلاضلا داشنإ نع ىمن ٌّدتك هللا لوسر نأ" هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو .[75 :مقر]
 در ال :لقيلف دجسملا يف ةلاض دشني ًالحر عمس نم :اًعوفرم ةريره يبأ نعو .لاقم دانسإلا اذه يف نيثدحمللو
 دجسملا يف عاتبي وأ عيبي نم متيأر اذإ :اًعوفرم ةريره يبأ نع يمرادلاو .اذهل نبت مل دحاسملا نإف ؛كيلع هللا

 هاورو :يراقلا لاق .كيلع هللا اهدر ال :اولوقف «ةلاضلا هيف دشني نم متيأر اذإو «كتراحت هللا حبر ال :اولوقف

 .[5509 :مقر] "رمحألا لمجلا ىلإ اعد نم" :لاقف ,دجسملا يف دشني الحر نأ ملسم

 دجسملا نإف ؛كيلع هللا اهدر ال لقيلف ,دجسملا يف ةلاض دشني نم عمس نإو :ظفلب يرزجلل "نيصحلا نصحلا" فو

 «ةريره يبأ نع مهلك [7717 :مقر] هجام نباو [47* :مقر] دواد وبأو [578 :مقر] ملسم هاور ءاذهل نبت م

 وحنو ءارشلاو عيبلا نم هل دجسملا نبي مل رمأ لك هيف , : لخديو اذه لإ دشني ًالجر عمس نم :مهدنع ثيدحلا ظفلو

 يلصملا لغشي ام لك اذكو ءاهلاثمأو نايبصلا ميلعتو «ةرجألاب ةباتكلاو ةطايخلا نم هلاغشإو ءايندلا مالك نم كلذ

 ءاطعإ مرحي هنإ :مهضعب لاق لب ءركذلاب ولو دجسملا يف مارح توصلا عفر :انئاملع ضعب لاق يح «هيلع شوشيو

 لاثمأو «ةبطخلا لاح يف وأ «ةبقر ىلع ةوطخ وأ ءفص ةزواجم أ ؛ةغلابمو حاحلإ وأ ءتوص عفرب ضرتعملا لئاسلا
 .كلانه امل اميظعت ؛كلذ

 ثيداحألاو .(١:نجلا) هَادَحأ هللا َعَم 2 الف هَل َدجاَسَمْلا َنأَوإ :ىلاعت هلوق بابلا اذه يف لصألا :تلق
 ثيدح توصلا عفر نع زارتحالا نايب يف يراخبلا جرخأ دقف «لاثمألا هذه تايصوصخ نم ريثك يف ةدراو

 هل اًعنمو اًنيبوتو اًرجز هناسلب هلوقي :ليق :خ! تدجو ال .هيلع افوقوم رمع ثيدحو ءاًعوفرم كلام نب بعك
 هيلع اعد ول :ليقو «هتلاض دحي ال نأ هبلق عماجم نع هيلع وعدي هنأ ال «ةدابعلل ال ايندلا لاعفأل دجسملا هلوحخد نع

 .دعبي مل هلاثمأ نع عنتميو ؛هرش ءازج يزاجيل اًضيأ هبلق نم



 نيديلا عفر ةلأسم ١ 4/ ةالصلا باتك

 ."هل تيبنب امل دحاسملا هذه

 [نيديلا عفر ةلأسم]

 عفري ناك ةيبنلا نأ رجح حبا لئاو ع هيا نع مساع ع ةفيس ولا <
 هيدي عفري قو يبلا ىأر هنأ :لئاو نع ةياور يفو فيد نجت يو يق اتف مع وتا

 ءاهريغو ظعولاو نآرقلا ةوالتو ئيدلا يملعلا سيردتلاو داروألاو راكذألاو تاولصلل يأ :خلإ هل تينب ال

 ىئتسيو :رجح نبا لاق ,مهعمجي دجسملاو هيلإ سانلا جاتحي هنأل ؛ةفينح وبأ هزوجو ءاضيأ يملعلا ثحبلا كلام هركذ
 .اهيلإ عجاريلف ؛هقفلا بتك يف طوسبم انهه مالكلاو «يذمرتلا هاور «هب رمألل ةنس هنإف ؛حاكنلا دقع كلذ نم

 هيبأ نع رابجلا دبع قيرط نم ملسم هجرخأ :خلإ لئاو نع.ظفللا اذمي هجام نباو ملسم هجرحأ :ةفينح وبأ
 هيوهار نباو دمحأ هجرخأو ءربك مث ,هينذأ هيماقإب ىذاحو «هيبكنم لايحب اتناك يح هيدي عفر :ظفلب لئاو

 ىح هيدي عفر" :ظفلب ءاربلا نع ىلعي يبأ نب نمحرلا دبع نع دايز نب ديزي قيرط نم يواحطلاو ئطقرادلاو
 ."هينذأ هيماقإب ىذاحف" :ظفلب سنأ نع مصاع قيرط نم ىئطقرادلاو مكاحلا هاورو ,"هينذأ ءاذح هاماهيإ نوكت

 ةالصلا ىلإ ماق نيح و يِنلا رصبأ هنأ هنع هنبا رابحجلا دبع قيرط يفف «[7714 :مقر] لئاو نع دواد وبأ هاورو

 يف هيماكإ عفري :اًعوفرم هنع رابحلا دبع نع قيرط يفو «هينذأ هيماهإب ىذاحو «هيبكنم لايحب اتناك بح هيدي عفر
 هينذأ اتذاح يح هيدي عفرف قيرط يف لئاو نع هيبأ نع بيلك نب مصاع ثيدح يفو «هينذأ ةمحش ىلإ ةالصلا

 نيح هيدي عفر ةوهآر هنأ 'ملسم حيحص" يف لئاو ةياور نأ ملعا :يراقلا لاق .هينذأ لايح هيدي عفر قيرط فو
 حتتفا اذإ ص ناك" :يقهيبلل "ىربكلا ننسلا" يف سنأ نع ةياورلاو «هينذأ لايح امهعضوو ربكو ةالصلا ف لخد

 نب كلام ةياور هديؤيو .تاقث مهلك هدانسإ :جرفلا وبأ لاق ."هينذأ هيماهإب يذاحي ىح هيدي عفر مث ءربك ةالصلا

 .نيديلا عفر باب يف حاحصلاو نئسلا باحصأ اهاور ثريوحلا
 «هسفن نم هاندأو ءهب بحر لق هللا لوسر ىلع لخد امل يمرضحلا وه ءارلاو ميلا نوكسو ءاحلا مضب :رجح

 .هينذأ نم لك ةمحش وأ «سنجلا ىلع ةمحشلا لمحب هينذأ يمحش يأ :خلإ هينذأ ةمحش .هسلحأف هءادر هل طسبو

 ءاهنم اًذبن انركذ امك هلاثمأو ثيدحلا اذهي ةيفنحلا تملع «ةيعفاشلاو ةيفنحلا ءاذحلا اذه يف تفلتخا دق هنأ ملعا
 ءامهريغو رمع نباو يدعاسلا ديمح يبأ ثيدحك ؛ثيداحأ ةدع يف درو ام ىلع نيبكدملا امهءاذح ةيعفاشلا تراتخاو
 يعفاشلا لحد اذإ هنأ :ةحيحصلا ثيداحألا هذه نيب قيبطتلا يف ليق ام ىلع مهنيب ةرخآلاب فالتحا ال نأ قيقحتلاو

 عباصألا رئاس لمانأبو ءنيتمحشلا نيماهبإلابو «نيبكنملل نيغسرلا عم نيفكلاب يذاحي :لاق اهنيب عمجلا نع لئسو رصم
 - مامهلا نبا قيبطتلا اذه راتحاو ءاقباس انجرخأ امك ءرجح نب لئاو نع دواد يبأ قرط ضعب هديؤيو «نينذألا عورف



 نيديلا عفر ةلأسم ١.8 ةالصلا باتك

 .هينذأ ةمحش يذاحي ىح ةالصلا يف

 :لاق ؛هيبأ نع رجح نب لئاو نب رابحلا دبع نع مصاع نع ةفينح وبأ -5

 0 ا ,ريبكتلا دنع هيدي عفري دو هللا 00 كيبأز

 ةراتف «ةصاخ ةأيهب دييقت ريغ نم هيدي عفريت ناك هنإ :اهنيب عمجلا هجو يف لاقي دقو ."ريدقلا حتف" يف ةيفنحلا نم -

 .ةيلضفألا يف وه امنإ فالخلاو ,عساو ماقملاو «سأرلا ءاذحب امهعورف ىلإ ىرخأو ءامهيتمحش ىلإ ةرمو «هيبكنم ىلإ

 ملسيو «ريبكتلا دنع هيدي عفريو «عفر اذإو ضفح اذإ ربكي ناكف" :هظفلو «لئاو نع يمرادلا هاور :خلإ هيبأ نع
 دواد وبأ ىورو ١707[. :مقر «57117/1] "معن :لاق ههجو حضو ودبي بح :تلق :لاق ءهراسي نعو هنيمي نع

 رجح نب لئاو يبأ نع ةمقلع نب لئاو نيثدحف «يبأ ةالص لقعأ ال اًمالغ تنك :لاق رابجلا دبع نع [7 :مقر]

 يبأ نع يب لهأ ئيثدح هنع رابحلا دبع قيرط فو ..ثيدحلا هيدي عفر ربك اذإ ناكفدُمي هللا لوسر عم تيلص :لاق

 ."ريبكتلا عم هيدي عف ريد هللا لوسر ىار هنأ" :مهثدح هنأ

 ةعامج راتخمو ءفسوي يبأ بهذم وهو ءرحأتو مدقت ريغ نم ريبكتلاو عفرلا ةنراقم ىلإ ريشي :خلإ ريبكتلا دنع

 قرط رثكأ هديؤيو «هنراقيف ريبكتلا ةنس عفرلا :نولوقي امهريغو ناخ يضاقو يواحطلاك ؛«ةيفنحلا ءاهقفلا نم
 هيدي لعج ةالصلل ربك اذإ" :هريغو [7748 :مقر] دواد وبأ هجرخأ اعوفرم ةريره يبأ ثيدحو «لئاو ثيدح

 ,"هيدي عفرو ءربك ةالصلا يف لحد اذإ ناك" :اعوفرم هريغو وه هحرخأ رمع نبا ثيدحو «"هيبكنم وذح

 كلام ثيدحو «"هيبكنم وذح هيدي عفرو ربك ةبوتكملا ةالصلا ىلإ ماق اذإ" :اعوفرم بلاط يبأ نب يلع ثيدحو
 بيرق ىلإ هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ناك" :اعوفرم بزاع نب ءارب ثيدحو ,"ربك اذإ هيدي عفري" :ثريوحلا نبا

 اهلاثمأو اهجرخأ "ادم هيدي عفر ةالصلا يف لحد اذإ" :اًعوفرم رحخآ قرطب ةريره يبأ ثيدحو «"هينذأ نم

 يتاذ مدقت طرشلل ناك نإو «ءازجلاو طرشلل ينامز ةنراقم ةراشإلاو دبيأتلا هحوو ءحاحصلاو ننسلا باحصأ

 ةالصلا يف ةريبكت لك عم هيدي عفري" :اعوفرم بيبح نب ريمع ثيدح هجام نبا دنعو ءمكحلا يف ءازجلا ىلع
 ."ةريبكت لك دنع هيدي عفري ناك" :اعوفرم سابع نبا ثيدحو «"ةبوتكملا

 ريبكتلا يفو ىلاعت هللا ريغ نع ءايربكلا يفن عفرلا نإف ؛ريبكتلا ىلع مدقم عفرلا نأ :دمحمو ةفينح وبأ راتحاو

 يف هححصو خياشملا ةماع هيلعو هللا الإ هلإ ال :يف امك تابثإلا ىلع مدقم يفنلاو -العو لج - هل اهتابثإ

 "ريكي مث ,هيبكنم ءاذح هيدي عفري ناك" :اعوفرم رمع يبأ نع يئاسنلاو دواد وبأ هج رخخأ ام هديؤيو "ةيادحلا"

 عفرو ءامئاق لدتعا ةالصلا يف ماق اذإ ناك" :هجام نبا هجرخأ امك اعوفرم يدعاسلا ديمح يبأ قيرط ضعبو

 مدقت وه "ةيادهلا حرش" يف مامهملا نبا هلقن ثلاث لوق انههو ."ربكأ هللا :لاق مث «هيبكنم امهب ىذاحي يح هيدي

 - 0 يذاحي يح هيدي عفر مث ربك ةالصلا حتتفا اذإ" :اعوفرم سنأ نع يقهيبلا ىور :لاق «عفرلا ىلع ريبكتلا



 نيديلا عفر ةلأسم ١هث ةالصلا باتك

 .هراسيو هنيمب نع ملسيو

 وع هنأ نع كيلك نب مصاع ةياورب رجح نب لئاو ةياور هديؤيو «تاقث مهلك هلاجر :لاق "هينذأ هيماعإب -

 1 3 هتللص اب 2 1 0 8 5
 (ةلبقلا لبقتساف 25 هللا لوسر ماقف :لاق .يلصي فيك دك هللا لوسر ةالص ىلإ نرظنأل :تلق :لاق «لئاو

 ماقملاف «تاقوألا فالتاب ُدْتُي هلعف امم كلذ عيمج نوكي نأ زاجو .ثيدحلا "هينذأ اتذاح نيح هيدي عفرف ربكف

 .مهفاف ةيلضفألا باب يف سايقلاب حيجرتلاو عساو
 525 يبلا عم تيلص :لاق «هيبأ نع لئاو نب ةمقلع نع ليهك نب ةملس نع دواد وبأ هجرخأ :خل! هنيمب نع ملسيو .نلوع 23 0 7, 000 5 1 5 5 :

 هللا دبع نع هاورو «هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :هلامش نعو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :هنيع نع ملسي ناكف

 مالسلا هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :هدحخح ضايب ىري ىح هلامش نعو هني نع ملسي ناك ٌتُ يبلا نأ :دوعسم نبأ 3 9 .ناوبج ..

 ملسي هعبصأب راشأو اذكه لوقي نأ مكدحأ يفكي ال وأ" :اعوفرم هظفلو ةرمس نب رباح نعو هللا ةمحرو مكيلع

 ىري يح هنيمي نع ملسي" :اعوفرم صاقو يبأ نب دعس نع يمرادلا ىورو ؛"هلامش نع نمو هنيمب نع نم هيحأ ىلع
 .رخآ ظفلب هللا دبع ثيدح ىورو «"هدح ضايب ىري ىح هراسي نع ملسي مث ؛هدح ضايب

 مكيلع مالسلا :هدحن ضايب ىري يح هلامش نعو هني نع ملسي ناك" :اعوفرم هللا دبع ثيدح هجام نبا ىورو

 ظفل وحن :رساي نب رامع نع هحرخأو «"هراسيو هني نع ملسي ناك" :اعوفرم دعس ثيدحو اولا ةمحر و

 نوكن نأ امإف ُدُي هللا لوسر ةالص انركذ ةالص لمجلا موي ىلع انب ىلص :لاق ىسوم يبأ نعو .هللا دبع ثيدح + .,  كلص اع 1: 0 5 ا

 يفو :لاقو «هللا دبع ثيدح يذمرتلا ىورو «هلامش ىلعو هنيب ىلع ملسف ءاهانكرت نوكن نأ امإو ءاهانيسن
 رباجو ةريمع نب يدعو رجح نب لئاوو رامعو ءاربلاو ةرمم نب رباجو رمع نباو صاقو يبأ نب دعس نع بابلا

 باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو ,.حيحص نسح ثيدح دوعسم نبا ثيدح :لاق مث هللا دبع نب
 8 0 0 . دلل

 .قاحسإو دمحأو كرابملا نباو يروثلا نايفس لوق وهو مهدعب نمو دك بنا
 رابحلا دبع ذإ ؛عاطقنا هيفو ئاربطلا هجرخأو ءرم امك لئاو ثيدح :ةريثك ثيداحأ نيتميلستلا يف ةلمجلابو

 ىور :رازبلا لاقو «نابح نباو نيطقرادلاو رازبلاو ملسم هجرخأ صاقو يبأ نب دعس ثيدحو ؛هيبأ نم عمسي مل

 ف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ءاربلا ثيدحو ؛يطقرادلاو هجام نبا هجرخأ رامع ثيدحو «هجو ريغ نم دعس نع

 كلام دنعو اندنع ةقث وهو «ةعيل نبا هيف دنسب دمحأ هحرخأ دعس نب لهس ثيدحو «نيطقرادلاو "هفنصم

 ىلع نب قلط ثيدحو «نسح دنسب هحرخأ ةريمع نب يدع ثيدحو ءهجام نبا هجرخأ ةفيذح ثيدحو ءدمحأو

 مويلا" يف يرمعملا هجرخأ ةبعش نب ةريغملا ثيدحو «ةقث وهو ءورمع نب مزالم هيف دنسب يناربطلاو ,دمحأ هجرحأ
 نبا قاحسإو ىيحي يبأ نب ميهاربإ هيفو يعفاشلا هجرخأ عقسألا نب ةلئاو ثيدحو «لاقم هيف دنسب يناربطلاو «'ةليللاو

 نب باهولا دبع هيف دنسب "ةفرعملا" ف ميعن وبأ هحرحأ نيصحلا نب بوقعي ثيدحو «ناكورتم لب نافيعض ةورف يبأ
 - «يروثلا هبذك و ,كورتم دهاحجم
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 يف ثيدح يف ملسم هجرخأ ةرمس نب رباج ثيدحو «لاقم هيف دنسب ةدنم نباو يناربطلا هجرخأ ةثمر يبأ ثيدحو -

 هلصأو «نابح نباو نطقرادلاو ةعبرألا هجرحأ دوعسم نبا ثيدحو «هلامشو هنيع نع نم هيأ ىلع ملسي مث :هرخآ

 يف حصي الو «نيتميلستلا يف دوعسم نبا ثيدح يف ةتباث حاحص ديناسألاو :يليقعلا لاق «ريمأ ةصق ف ملسم دنع

 .ءيش ةدحاو ةميلست

 1 ل ل ةثالثلا ةمئألا اهيلع قفتا دق نيتميلستلا ةلأسم نأ ملعا

 سأرلا ةلامإب ةدحاو ةرم مكيلع مالسلا :لوقي نأ هبهذم تاربتعم نم "ديز يبأ ةلاسر" نع لقنو ءروهشملا

 0 :نسسلا لإ هولا ةلامإب ةميلست ملسيف يدتقملا امأو ءدرفنملل اذهف ءهحولا ىلإ هب نايتإلا مث «نيميلا ىلإ

 ىلع اهدري ههجو ءاقلتو هلام نعو هنيمب نع اًنالث ملسي نأ مومأملل نسي هنأ "ىلحملا" يف لقنو «هيلإ ريشيو مامإلا

 .ًاليلق هسأرب , نمايتيو ههجو ةلابق اميه دصقي ةدحاو ةميلست ملسيف درفنملاو مامإلا امأو «همامإ

 ,"ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ملسي ناك" :اعوفرم ةشئاع ثيدح :اهنم :ثيداحأ بابلا اذه يف مهكسمتو

 دعس نب لهس ثيدح :اهنمو ."ةدحاو ةرم ملسف ىلص" :اعوفرم عوكألا نب ةملس ثيدح :اهنمو
 يذمرتلا دنعو ؛هريغو 11١8[ :مقر] هجام نبا اهاور ,"ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ملس" :اعوفرم يدعاسلا

 فرعن ال ةشئاع ثيدحو :يذمرتلا لاق «[59“ :مقر] ' 'ائيش نمبألا قشلا ىلإ ليي مث" :ةشئاع ةياور ف

 .هجولا اذه نم الإ اعوفرم

 :دمحم لاق ؛هبشأ قارعلا لهأ ةياورو ريكانم هنع نووري ماشلا لهأ دمحم نب ريهز :يراخبلا ليعامسإ نب دمحم لاق
 لحر هنأك قارعلاب هنع ىوري يذلا اذه وه سيل مهدنع عقو ناك يذلا دمحم نب ريهز ناك :لبنح نب دمحأ لاقو

 هيلعو «ناتميلست ٌدتُي يلا نع تاياورلا حصأو «ةالصلا يف ميلستلا يف ملعلا لهأ ضعب هب لاق دقو «همسا اوبلق رخآ

 ئطقرادلاو مكاحلاو نابح نبا هجرخأ ثيدحلاو .مهدعب نمو نيعباتلاو د5 يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ

 ؛يناعنصلا كلملا دبعو ةملس يبأ نب رمع اهنع هيبأ نع ماشه نع دمحم نب ريهز نع هعفر :"هللع" يف لاقو
 .ركنم هنإ :عوفرملا يف لاقو «متاح وبأو رازبلاو ئيطقرادلا هححر فقولاو «ءاهيلع هفقوف ديلولا امهفلاخو
 هيف دنسب "هدنسم" يف دلخم نب يقب هحرحأو .مكاحلا هححص فوقوملاو ءاعوفرم حصي ال :ربلا دبع نبا لاقو

 نم ائيش رخآ هجو نم اهنع "هدنسم" يف جارسلا سابعلا وبأو ."هحيحص" يف نابح نبا هجرخأو ءاًعوفرم فعض
 نايب دعب "ةداعسلا رفس". يف نيدلا دحجم لاقو .ملسم طرش ىلع هدانسإو ."ةميلست ملسي مث" :هيف ذإ ؛كلذ

 نب يدع ثيدح يف درو امو ,حاحصلا ديناسألاب اًيباحص ةرشع ةسمخح اهاور مئادلا هلمع وه اذه نإ :نيتميلستلا

 ثيدح امأو «ثيدحلا لهأ دنع تبثي الو «مئاقب هدانسإ سيل .ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ملسي ناك هنأ ريمع

 - ءاضيأ للعم وهف ؛ قف اس هيوم رلا لع ةجياتت كبي دك لإ لوب ناكل :ةشئاع



 نيديلا عفر ةلأسم ١ مه ؟ ةالصلا باتك

 0 يبارعأ رح نإ لئاوإ ل كاقادل ويفارإإ نع داع نع وحيولا -5
 يودب

 نعب رظفحي مو ظفح ؟هباحصأو هلل دبع نم ملعأ وهأ طق اهلبقةالص يبنلا
 ب 0 نايب دوعسم نب اكنإ ماهفتسا

 ناك هلعلف ؛هنع تكاس وه لب رخآلا توبث يفني ال دحاولا تابثإ نإف ؛دوصقملا ىلع لدي ال وهف انلزنت ولو -

 يف هلامشو هنيمب نع نم ةين نأ ملعا مث .دمحأ مامإلا نع لقنو «هتيب لهأ ظاقيإل لوألا ةيافكل ؛هتوص عفري ال

 نأو باجن نأو مامإلا ىلع درن نأ انرمأ" :اعوفرم بدنج نب ةرمس ثيدح يف ةتباث هقفلا يف وه امك نيتميلستلا

 نأو ءانتمئأ ىلع ملسن نأ" :ظفلب رازبلاو هجام نبا هاورو ؛مكاحلاو دواد وبأ هجرخأ ؛"ضعب ىلع انضعب ملسي

 مث :فيعض رخآ هجو نم دواد يبأ دنعو ءنسح هدنسو «"ةالصلا يف" :رازبلا داز ؛”"ضعب ىلع انضعب ملسي

 .[9178 :مقر] مكسفنأ ىلعو .مكئراق ىلع نيميلا ىلع اوملس
 :لاق «نمحرلا دبع نب نيصح انربخأ «ميهاربإ نب بوقعي انربخأ :لاق "أطوملا" يف دمحم هجرحأ :خلإ ميهاربإ نع

 ىلص هنأ :هيبأ نع يمرضحلا لئاو نب ةمقلع ٍئئدح :ورمع لاق «يعخنلا ميهاربإ ىلع ةرم نب ورمعو انأ تلحد

 325 يبلا ري مل هلعل يردأ ام :ميهاربإ لاق «عفر اذإو ؛عكر اذإو «ربك اذإ هيدي عفري هأرف دك هللا لوسر عم

 نوعفري اوناك امنإ ,مهنم دحأ نم هتعمس ام هباحصأو دوعسم نبا هظفحي لو هنم اذه ظفحف مويلا كلذ الإ يلصي

 ١٠١1[. :مقر 0/1-285] نوربكي نيح ةالصلا ءدب يف مهيديأ

 «كلذ هنع ظفحف «مويلا كلذ الإةك هللا لوسر هوبأ ىأر ام :هيفو ؛ميهاربإ نع نيصح نع نطقرادلا هجرخأو
 يف ىلعي وبأ هاورو ١7[« :مقر 2551/1] ةالصلا حاتتفا دنع نيديلا عفر امنإ هظفحي مل دوعسم نب هللا دبعو

 دوعسم نبا هري لو وه هآر :لاقو ءبضغف :هيفو «ةرم نب ورمع نب نيصح نع يواحطلا هجرخأو ,"هدنسم"
 ةرم نيسمح هللا دبع هآر دقف لعفي ةرم هآر ناك نإ :هيفو «ميهاربإ نع ةريغملا نعو ء[١45/1١] هباحصأ الو

 .ادلي دمحم أطوم" نع "ةداعسلا رفس حرش" يف خيشلا هلقنو .لعفي ال

 ةريثكلا رابخألا اهيف تحص دق ءارآلا ةكرعم ةميظع ةلأسم هنم عفرلاو عوكرلا دنع نيديلا عفر ةلأسم نأ ملعا

 ةفوكلا ءاهقف رئاسو يبُح نب نسحلاو يروثلاو ةفينح وبأ هركنأف ,نودهتحملا ةمئألا اهيف فلتخاو «نيفرطلا نم

 «عفري ال :لاق ىرخأو «عفري :لاق ةرمف «كلام نع ةياورلا فلتخاو «هباحصأو دوعسم نبا لوق وهو ءائيدحو اًيلق

 ريرج نب دمحمو هيوهار نباو روث وبأو ديبع وبأو «دمحأو يعفاشلاو يعازوألا هتبثأو «هباحصأ روهمج هيلعو

 سابع نباو سنأو «ءادردلا يبأو ديعس يبأو ىسوم يبأو رمع نبا نع كلذ يورو «ثيدحلا لهأ ةعامجو يربطلا

 اميف ركذن نحنو «هنع ارتاوتم ضعبلا هّدعو ءاّيباحص نورشعو ةئالث ةلاسرلا ةرضح نع هل يوارلا :ليق .رباجو
 .فاستعالا نم ءيش هبوشي ال فاصنإلا لايذأب ثبشتيو «بابلا عضاوم نع دعبيو «باوصلا هبشي ام أيس

 .عفرلا اهيف ىأر يلا ةالصلا لبق يأ :اهلبق



 نيديلا عفر ةلأسم ١ هم ةالصلا باتك

 ىلص يبارعأ :لامتف رجح نب لئاو ثيدح 25 هنأ :ميهاربإ نع ةياور فو «نيديلا

 هدنع ركذ :ةياور فو هللا دبع نم ملعأ وه اهلبق ةالص ىلص ام دي يبلا عم

 :لاقف .دوجسلا دنعو ,عوكرلا دنع هيدي عفر دم يبنلا ىأر هنأ :رجح نب لئاو ثيدح

 50 «ةدحاو ةالص الإك يبلا عم لصي مل مالسإلا فرعي ال يبارعأ وه
 اليلق ديزأ وأ هللا دبع ةفرعم لثم 55

 ةبحصلا لوطو «رمأ هل نث5ُ هريقوتو هماركإو لايقألاو كولملا ءانبأ نم هنوكف ءتومرضح نم :يبارعأ وه
 صوصخ ىلع ةضراعملا داريإ مالكلا اذه نم ميهاربإ ضرغو «ةياورلا حيجرت هيلع ئتبي رحخآ رمأ ةمئادلا ةمزالملاو

 5 يبلل هتمزالم ةرثكو «يوارلا ةهاقفو ةقبطلا ولعو ناقتإلاو ظفحلاو «ةياورلا باب يف هنم ىوقأ وه اه. لئاو ةياور

 لامجإلاب طقس ميهاربإ هلاق ام ضرغ نم انركذ يذلا اذهو .ةروكذملا ةمزالملاب كلذك انههو «يفنلا باب يف

 .انركذ اميف نعمملا رظنلا دعب ىفخي ال امك همالك راظن يرتعت ىلا تاشدخلا ةماع

 هلقن هنأ يقهيبلا نع لقن ام :لوألا ,كوكشو تاهبش مالكلا اذه يف نيرظانلا تقهر دق :لوقنف ليصفتلا امأو

 هثيدح دري فيكف «ليلج يباحص هنأل ؛لئاو لوقب ذحخؤي نأ ىلوألا :لاق هنأ :يعفاشلا نع "ةفرعملا باتك" يف

 نظ اذه ميهاربإ مالك نإ :"”نيديلا عفر ةلاسر" يف لاق هنأ يراخبلا نع لقن ام :ياثلاو .هنود وه نمم لحر لوقب

 نوعفري ةرم ريغ هباحصأ ىأر كلذكو «هيدي عفرف يلصي دي يبنلا ىأر هنأ ربحأ لب لئاو ةياور هب عفري ال هنم

 هيدي عفرف يلصي د يبلا يار هنأ :رجح نب لئاو نع يأ انثدح .مصاع انثدح :لاقف «ةدئاز هنيب امك مهيديأ

 كرحتت بايثلا لح مهيلع دري نامز يف سانلا تيأرف «كلذ دعب مهتيتأ مث :لاق ؛هنم عفرلا فو 2ع وكرلا يف

 .بايثلا تحت نم مهيديأ

 يواسي ال ةلع ميهاربإ هركذ ام :لاق هنأ قاحسإ نب ركب يبأ هيقفلا نع لقن هنأ :يعليزلا نع لقن ام :ثلاثلاو

 يف سيلو «نيعباتلاو ةباحصلا نع مث «نيدشارلا ءافلخلا نع مث مكي يبلا نع حص دق نيديلا عفر نأل ؛اهعامس

  قفتا ام يسنو «ناتذوعملا وهو «نوملسملا هيف فلتخي مل ام نآرقلا نم يسن دقف برغتسي ام كلذل دوعسم نبا نايسن

 يسنو (ةفرعب دك يبنلا عمج ةيفيك يسنو «مامإلا فلخ نينثالا مايقو «عوكرلا ف قيبطتلاك هحخسن ىلع ءاملعلا

 5 هللا لوسر أرق فيك يسنو «دوجسلا يف ضرألا ىلع دعاسلاو قفرملا عضو نم هيف ءاملعلا فلتخي م 25

 زوجي ال فيك ةالصلا يف اذه لثم ىسني نأ دوعسم نبا ىلع زاج اذإو ؛(7:ليللا) «ىَتنَأْلاَو َركذلا َقَلَح اًمَوِ

 ُُق سيل لب ,ريثك عمج هعم كرتشا دق لب ؛عفرلا ةياور يف درفتع, سيل ًالئاو نأ :عبارلاو ؟نيديلا عفر 52 هلثم

 د ؛عفرلا ةياور الإ هنع ورت مل نم مهنمف هادع نم امأو ءدوعسم نبا الإ طقف عفرلا كرت ىور نم ةباحصلا
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 دنعف «تبثأو قئوأ عفرلا ديناسأ نأ الإ ءاربلاو رمع نباك ءامهيلك هكرتو عفرلا ثيدح هنع ىور نم مهنمو <

 نم هادع نم هظفحي لو ءطقف دوعسم نبا هظفح عفرلا كرت نوكي نأ دعبتسي هنأب ميهاربإ مالك ضوع ول كلذ

 .هجو هل ناكل رثكأ وأ «هتبحاصم لثم ٌدكك هل نيبحاصملا ةباحصلا لحأ

 ؟مهك رت نوكي نأ زوجيف «لئاو ةياور توب مدع هباحصأو عفرلا دوعسم نبا كدت نم مزلي ال هنأ :سمانخلاو

 الو ءرخآلا اوكرتو هيلع اوموادف نيتباثلا نيلعفلا دحأ اوححر مهنأل وأ مزال هنأل ال «مزال ريغ عفرلا اوأر مهنأل

 روهمج نعو دلك يبلا نع كلذ كرت توبث عم نينثا هب يدتقي نم ناك اذإ طسولا يف مامإلا مايقب اوذعأ
 باوحلا وه امف «ءكلذ لاثمأو «نيرمألا نيذه يف دوعسم نبا لعف ربتعي ال ملف «.حاحص ديناسأب هدعب هباحصأ

 .انهه باوجلا وه كانه

 نبا ةياور حيجرت هضرغ نأ :عيمجلا نع لمحملا انباوج ةصالخو ؛ميهاربإ لوق ىلع داريإلا باب يف لقن ام اذه
 «ءلصفملا باوجلا امأو .نييوارلا لاح ةظحالم دعب فصنملا دنع هيف ةيرم الو «لئاو ةياور درحم ىلع دوعسم

 لوقلا ةضراعم وهو فيك لئاو ةياورو ميهاربإ لوق نيب ضراعت الو «ميهاربإ لوقب ذحأن ال انإ :لوألا نعف
 اهب هقوفي لب لئاو نود الحر سيل هللا دبعو دوعسم نباو لئاو ّيياور نيب انهه ضراعتلا لب «يوبنلا ثيدحلل
 ؟لئاو لوقب ذخوي :لوقي فيكف يباحصلا دلقي ال يعفاشلا نأو «ةياردلاو ملعلاو ةهاقفلاو ةياورلا ف ىفخي ال

 325 هللا لوسر لعف نع ةياكح هللا دبع نع هل رتاوتم ةياور وه لب «ميهاربإ نم اًنظ سيل اذه نأ :ياثلا نعو

 هتلادعو «هناقتإو هطبض ةياغو «يوارلا ةهاقفب هثيدح ىلع مدقيو حجج رتيف (هيف حداق لئاو ثيدحل ضراعم وهف

 ال ام ءافحخ دعبتسملا نأ :يباثلاو .دوعسم نبا نع تتانايستلا هذه دانسإل ةبلاطملا :لوألا :هوحجوب ثلاثلا نعو

 ةيضقو «هيلع ءافخلاو نكايسنلا قلطم ال ةيوبنلا رافسألاو راضحإلا يف هروضح عم دوعسم نبا لثم ىلع ىفخي

 تآلا ةفرعب عمجلا اذكو هيلع هعالطإ مدع نكمي خسنلا ةيضق اذكو هيلع ءافخلا نكمي دحاو تقو ةيضق نآرقلا

 دارفأ نم درف هنع ولخي ال نايسنلا نأ :ثلاثلاو .نيترم وأ ةرم الإ جحلا ُهندُك هل قفتي مل هنأ عم مات لوحو ةنس دعب

 لاقو ١١١( :هط) #ًامْزَع هل دجن ْملَّو سف :ىلاعت هللا لاق ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا ىرتعا دقو فيك ناسنإلا

 رومأ امهريغو نيديلا يذ ةصقو ءردقلا ةليل 5 هنايسن ةصقو (7 25 :ىلعألا) كلا َءاَش ام اَلِإ ىَسْنَت الفا :ىلاعت

 .هطبضو لئاو ظفحل هظفحو هطبض ةضراعم دوصقملا لب «نايسنلا قلطم نم ئعملا اذه يف مالكلا سيلو «ةروهشم

 .هيلع همدقت ف بايترا الو

 هيلع دروي يح هريغ ىلع ال لئاو ثيدح' ىلع هللا دبع ثيدح حيجرت درجب انهه ميهاربإ دوصقم نأ :عبارلا نعو
 - الإ طقف هكرت يباحص نع وري مل هنأ امأو «هيف مالكلا ذئثيح نكي مل هنأل ؛نيرخآ ةباحص هعم نأ نم قيرطلا اذه؟



 نيديلا عفر ةلأسم 6٠١ه ةالصلا باتك

 ةالصلا ءدب يف هيدي عفر هنأ هذ كلذ دوعسم نب هللا دبع نع يصحأ ال نم ٍنثدح دقو

 ةاورلا نم

 لاوحأل دقفتم ءهدودحو مالسإلا عئارشب ملاع هللا دبعو لك ىلا نا ةاكحو حطقف

 اهنع ثحاب بلاط

 .ىصخي ال ام ٌّتُ يبلا عم ىلص دقو «هرافسإ فو هتماقإ يف هل مزالم دك يبلا
 تاولصلا نم هنع حربي ال

 ا اا و يعازوألاو ةفينح وبأ عمتجا :لاق ةنيبع نب كايفس -
 نمح رل رلا دبع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هيف حدقلاو هنايب ءيجيسف ميهاربإ لوق ةضراعم نكمي هنأو «دوعسم نبا -

 مزال ريغ هنأ ال هبابحتسا وأ هتينس ربتعي تباث ريغ عفرلا نأ دوعسم نبا ثيدحب تباثلا نأ :سماخلا نعو

 ةيوبنلا ننسلل عابتالا ةديدشلا ةباحصلا هذه لاثمأ نأو ؛هثيدح نومضم يف رظن نم ىلع ىفخي ال امك

 يلا ةبودنملا رومألا يف بذاجيو عزاني دوعسم نبا نأو ءاّدبأ اًمئاد اهكرت اميس ال ةنسلل كرتلا مهنم دعبتسي

 وه نمت هلاثمأو «:ةروهشم دحاو بوث يف ةالصلا يف يبأ عم هعازن ةصقو هيلع ركنيو «لضفألا رمألاك يه
 نم بحجعلاو ءاهيف ةلخاد ةالصلا لصأب ةقلعتملا ةنونسملا رومألاب كنظ امف «؛لامعألا لئاضف يف ريكنلا ديدش

 .لعفلا يف كرتلا جاردإ ضرتعملا

 هفلاخ اذلو نيقيب هفالح انل تبث امث انيلع هب دروي يح رومألا عيمج يف دوعسم نبا دلقن ال انأ :سداسلا نعو

 لب ءاعطق دعب عفرلا تبثي مل ذإ ؛ليبقلا اذه نم تسيل عفرلا ةلأسمو «ةبانجلل مميتلاك رومألا نم ريثك يف انمامإ

 يجعل امك د كالا يرو ملل ةرروركلا لا اس كا

 ةياورلا هذهو ["ةيادحلا" يحرش يف ىيعلاو مامهلا نبا هركذو :"طوسبملا" يف هاور] 3 ةنييع نب نايفس

 تعمس «يوكذاشلا ناميلس انثدح «يزارلا دايز نب ميهاربإ نب دمحم انثدح :لاقف "هدنسم" يف يثراحلا اهجرحأ

 ثيدحلا لهأل اذكو ؛هظفح عم هاو ينوكذاشلا ناميلسو «يعازوألاو ةفينح وبأ عمتجا :لوقي ةنييع نب نايفس

 .ةروهشم ةصقلا نكل يئراحلا يف مالك لاحرلا دقنو

 رفس حرش" يف يولهدلا قحلا دبع خيشلا هنع هلقنو :"ريدقلا حتف" يف مامهملا نبا ةياكحلا هذه لقن :خلإ عمتجا

 ةذوحأملا ةيهقفلا باوبألا يف ةفينح يبأ مامإلل ةرظانملاو ثحبلا ةوق ديزم :اهنم :رومأ اهنم رهظيو ."ةداعسلا

 «ننسلاب نوثبشتي املق يأرلا باحصأ مهأ نم مانألا هاوفأ ىلع وه ام اّب لطبو «ةيوبنلا ثيداحألا نم

 ةعوفرملا ةياورلاو ةيوقلا ةنسلاب اديؤم اًدضاعم بابلا اذه يف هبهذم نوك :اهنمو .نطفلاو لوقعلاب نولسرتسيو
 مهمامإ هئازإب تمي دقف ؛عفرلا بهذم ىلع اًمدقم احجار هبهذم نوك :اهنمو .ضحمنتملا سايقلاب ال ةيوبنلا

 227 رخآلاو هتلحار قوسي امهدحأ «هباكر يف نايشمي يروفلاو كلام ناك يذلا يعازوألا

 ةربع الو ؛,مهرحبتو مهتهاقفب ةاورلا ءاقلت نم ثيدحلا ىضتقم. ذحألا باب يف ربتعي مدقتلاو ناححرلا نأ :اهنمو

 - ةبحصلا لضف نأ :اهنمو .يفنحلا هقفلا لوصأ يف ررقت امك رحبتلاو رقبتلاو هقفتلا ءازإب ةلادعلاو ناقتإلاو ظفحلاب



 نيديلا عفر ةلأسم ١ ه5 ةالصلا باتك

 ةالصلا يف مكيديأ نوعفرت و م دبع ذل يعازوألا :لاقف «ةكمب نيطانحلا راد يف
 اهب

 هيف هللا لوسر نع حصي مل ل ل ني ا ا ل
 ةنيدملا لهأ هلعفي امك

 نع هيبأ نع ملاس نع يرهزلا ٍنثدح دقو حصي ال فيك :لاق «ءءيش

 رمع نب هللا دبع ملسم نب دمحم نسرععااب ا كي

 5215101711000 هيدي عفري ناك هنأ دلي هللا لوسر

 ةيثيحلاو ةصاخلا ههنا نم يباحص ريغ لحر لضف نكمي ءرخخآ رمأ نطفتلاو رحبتلاو ةهاقفلا لضفو ءرمأ ةيوبنلا <

 ةباحصلا فو فيك ؛مهادع نم لك هقفت ىلع ةباحصلا عيمج هقفت لضف مزلي الو ءيباحصلا ىلع ةصوصحملا

 .هسفن ف همظع لامك عم رجح نب لئاو قح يف ميهاربإ لاق امك «مهريغو ثادحألاو ,ةبحصلا لئالقو «بارعألا
 ىلع لضفلا يف رادملاف «مالسإلا فرعي ال يبارعأ هنأ :لايقألا ءانبأ نمو ءاكلم هنوكو ك5 لوسرلا نم هميظعتو

 «ةليزحلا بهاوملاو ةليلحلا بقانملا مومج بابرأ ةبحصلا لاوطو ةباحصلا نم ءاهقفلا معن ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف

 .مهفاف ةرشعلا يقابو نيدشارلا ءافلخلاك بلغألا وه ام ىلع اًضيأ هقفتلا يف مهادع نمم لضفأ

 7٠78| :مقر] يراخبلا هاور :خلإ عفري ناك .طونحلل نيعايبلا نيراطعلا راد وأ ةطنحلل نيعايبلا :نيطانحلا

 عوكرلل ربك اذإو «ةالصلا حتتفا اذإ هيبكنم وذح هيدي عفري ناك" :يراخبلا ظفلو امهريغو [750:مقر] ملسمو
 لعفي ال ناكو همحلا كلو انبر هدمح نمل هللا عمس :لاقو ءاضيأ كلذك امهعفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو

 هسأر عفري نيح الو ءدجسي نيح كلذ لعفي الو" ءاهنم قيرط يفو «ةددعتم قرطب هجرخأ ,"دوجسلا يف كلذ
 . دوجسلا نم

 نم هسأر عفر اذإو «هيبكنم وذح هيدي عفر :هنع عفان ةياورب رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا ةياورب كلام هاورو

 دواد وبأو ١55٠[ :مقر ء717/1] يمرادلا هاورو ؛كلام نع اًضيأ دمحم امهجرخأو ؛كلذ نود امهعفر عوكرلا

 ,"دوجسلا يف وأ ءنيتدجسلا نيب عفري الو" :يمرادلا ثيدح فو «دانسإلا اذهب مهريغو يذمرتلاو [77؟١ :مقر]
 عفري ام دعبو عكري نأ دارأ اذإو «هيبكنم يذاحي ىح هيدي عفر ةالصلا حتفتسا اذإ" :قيرط يف دواد يبأ ظفلو

 نم هسأر عفري ام دعبو" :لوقي ناك ام رثكأو "هسأر عفر اذإو" :ةرم نايفس 0 :لاق ”عوكرلا نم هسأر

 نيتدحسلا نيب عفري الو ,عوكرلا
 عفري نأ دارأ اذإ مث ,عكريف كلذك امهو ربك مث هي ا م يارد حلال :قيرط فو

 ةريبكت لك ف امهعفريو دودج لاخلا كولو هل :رلل هللا عم :لاق مث اي ا اح

 :هيفو «عفرلا يف عفرلا ركذ هيف سيلو «[8504 :مقر] هجام نبا هاورو ."هتالص يضقنت ىح عوكرلا لبق اهربكي

 - :هثيدح ف ورمع يبأ نبا دازو :لاقو «ةنييع نب نايفس ةياورب دانسإلا اذهب يذمرتلا هاورو «"نيتدجسلا نيب عفري الو"



 نيديلا عفر ةلأسم ١6 ةالصلا باتك
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 ملعلا لهأ ضعب لوقي اذهو ,حيحص نسح ثيدح رمع نبا ثيدح :لاق مث «"نيتدجسلا نيب عفري ال ناكو" -

 ءمهريغو ريبزلا نب هللا دبعو سابع نباو سنأو ةريره وبأو هللا دبع نب رباجو رمع نبا مهنم « ٌةظّيبنلا باحصأ نم

 لوقي هبو ,مهريغو ريبج نب ديعسو هللا دبع نب ملسمو عفانو دهاحبو سواطو ءاطعو يرصبلا نسحلا نيعباتلا نمو
 ثيدح ركذو «عفري نم ثيدح تبث دق :كرابملا نب هللا دبع لاقو «قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا نب هللا دبع

 .ةرم لوأ يف الإ عفري مل ةّييبنلا نأ :دوعسم نبا ثيدح تبثي ملو «هيبأ نع ملاس نع يرهزلا
 :يعفاشلا لاق .حاحصلاو ننسلا باحصأ اهاور هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع نيديلا عفر يف ثيداحأ انههو

 نأ ملعلا لهأ فلتخي مل :رذنملا نبا لاقو ءمهنم رثكأ ددعب ثيدح طق وري م هلعل ةباحصلا نم ةعامج عفرلا ىور

 «ةالصلا يف لحد اذإ هيدي عفري ناك :هعفر سنأ ثيدح :اهنمف ثيداحألا امأو «هيدي عفري ناك هللا لوسر

 يف يراخبلاو 1147 :مقر 23414/1] "هحيحص" يف ةعزخ نبا هجرحأ ,عوكرلا نم هسأر عفر اذإو ؛عكر اذإو
 هحّحصو «هجام نباو مكاحلا هجرخأ هوحنب رباج ثيدح :اهنمو .يقهيبلاو «[877 :مقر] هجام نباو ؛"هئزج"
 ' هظرمع ثيدح :اهنمو «تاقث هلاجرو «يقهيبلا هجرخأ اًرخآ اًعوفرمو ًالوأ افوقوم ركب بأ ثيدح :اهنمو «يقهييلا
 .ظوفحم :مكاحلا لاقو "كلام بئارغ" يف ئطقرادلاو «يقهيبلا هجرحأ هوحنب

 «"عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «عكري نأ دارأ اذإو «هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ" :اعوفرم ءاربلا ثيدح :اهنمو

 :لاق مث ؛هيدي عفرو هدمح نمل هللا عمس:لاق مث" :هيفو هوحنب ىسوم يبأ ثيدح :اهنمو «يقهيبلاو مكاحلا هحرخأ

 ثيدح :اهنمو «تاقث هلاجرو ١5[ :مقر ؛737/1] طقرادلا هحرخأ ,"نيتدجسلا نيب عفري الو « اوعنصا اذكه

 لبا هديب عقرلاو رك رلا منغ نيدببلا عقر ةقرط عينج قا سلو «ةفلتخم قرطب ةعامجلا هجرخأ «يدعاسلا ديمح يبأ

 يواحطلا هّلعأو ؛هجام نباو هحّحصو يذمرتلا هاورو «ةددعتم قرطب ًالصفم دواد وبأ هجرخأ امك اهضعب ف
 .ةداتق ابأ كردي مل رمع نب دمحم نأب

 هنع هاور ءاطع نب ورمع نب دمحم وهف انهه امأو «ةمقلع نب ورمع نبا وه كردملا ريغ نأب ظفاحلا هنع باحجأو

 هقيرط نم ثيدحلا جرخأو «هريغو ديمح ابأ عمس هنأب يراخبلا مزج ءريبك يعبات اذهو «رفعج نب ديمحلا دبع

 رجح نب لئاو ثيدح :اهنمو .ةميزخ نبا اهضعبو ؛هحام نبا هجرخأ اهضعب ءاضيأ رخأ قرط ديمح يبأ ثيدحلو

 :هظفلو «هريغو |7737 :مقر] يراخبلا هاور ثريوحلا نب كلام ثيدح :اهنمو .قرطب هريغو دواد وبأ هحرحأ
 نأ ثدحو «"هيدي عفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «هيدي عفر عك ري نأ دارأ اذإو «هيدي عفرو ربك ىلص اذإ"

 .كلذ عنص هكدا لوسر

 وذح هيدي لعج ةالصلل ربك اذإ" :دواد يبأ ظفلو ءامهريغو هجام نباو دواد وبأ هجرخأ ة ةريره يبأ ثيدح :اهنمو

 مقر] كلذ لثم لعف نيتعكرلا نم ماق اذإو ءكلذ لثم لعف دوجسلل عفر اذإو «كلذ لثم لعف عكر اذإو «هيبكنم
 5 ءعكري نيحو «ةالصلا حتتفي نيح هيبكنم وذح ةالصلا يف هيدي عفري :هحام نبا ظفلو ء[7
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 :ظفلب ةياور يف "هللع" يف ئيطقرادلا هدروأو ,حيحصلا لاجر هلاجر :ظفاحلا لاق 8٠0[« :مقر] دجسي نيحو -

 ريبزلا نب هللا دبع ثيدح :اهنمو تك هللا لوسر ةالصب مكهبشأ انأ :لاقو ؛عفرو ضفح لك يف هيدي عفري ناك
 عكري نيحو «موقي نيح هيفكب ريشي مهب ىلصو ريبزلا نب هللا دبع ىأر هنأ :نوميم نع دواد وبأو يئاسنلا هجرخأ

 .ةراشإلا هذه سابع نبا قيدصت ركذ مث «[1/74 :مقر] هيديب ريشيف موقيف «مايقلل ضهني نيحو ءدجسي نيحو
 يذمرتلاو «[6514 :مقر] هحام نباو 75١[« :مقر] دواد وبأ هحرخأ سقذ بلاط يبأ نب يلع ثيدح :اهنمو

 هيدي عفرو ربك ةبوتكملا ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك" :اًعوفرم هنع لالخلا هاكح اميف دمحأ هححصو [؟5177 :مقر]

 هيدي عفر نيتدجسلا نم ماق اذإو ,دعاق وهو عكري نأ دارأو «هتءارق ىضق اذإ كلذ لثم عنصيو «هيبكنم وذح

 ([858 :مقر] "ةريبكت لك دنع هيدي عفري ناك" :اعوفرم هجام نبا هجرخأ سابع نبا ثيدح :اهنمو ؛"ربكو كلذك

 ةريثك رابخأ كلذ لاثمأو «ةبوتكملا ةالصلا يف ةريبكت لك عم هيدي عفري :اعوفرم بيبح نب ريمع ثيدح :اهنمو

 يفو «ريبكت لك يف هتابثإ اهضعب يفو «هتابثإ اهضعب يفو ,دوجسلا يف عفرلا يفن اهضعب يف «يناعملاو ظافلألا ةفلتخم
 .بارطضالا اهيف عقو دق ,عفرو ضفخ لك

 «سنأو ثريوحلا نب كلامو رجح نب لئاوو يلعو رمع نع بابلا يثو رمع نبا ثيدح ىور ام دعب :يذمرتلا لاق

 ريمعو رباجو يرعشألا ىسوم يبأو ةداتق يبأو ةملسم نب دمحمو دعس نب لهسو ديسأ يبأو ديمح يبأو ةريره يبأو
 عفرلا دنعو ع وكرلا دنعو «حاتتفالا :عضاوم ةثالث ف تبث نيديلا عفر نإ :"ةداعسلا رفس" بحاص لاقو .يئيللا

 هنأ ةرشبملا ةرشعلا ىورو «رثأو ربح ةئام عبرأ هيف تحص دقف «يونعملا رتاوتلا دح ةاورلا ةرثك نم غلبو ءهنم

 يف قارغإو «ءارغإو ولغ ثدحملا فنصملا اذه نم اذهو .يفوت ىح طمنلا اذه ىلع ناكو نو هلمع لزي مل

 .ييأيس اميف رمألا ةقيقح نيبنسو «هيلإ ىغصي نأ يغبني ال ةغلابملا

 "هتايفالح"و "هننس" يف يقهيبلا درسو «ةباحصلا نم رشع ةعست عفرلا ىورو :'ةءارقلا ءزج" ف يراخبلا لاقو
 ةرشعلا ةنسلا هذه ةياور ىلع قفتا :لوقي مكاحلا تعمس :لاقو ءاّيباحص نيثالث نم وحن نع عفرلا ىور نم ءامسأ

 يبأ نع "هخيرات" يف ركاسع نبا هجرخأو «يقهيبلا هقدصو «ةباحصلا رباكأ نم مهدعب نمو «ةنجلاب مهل دوهشملا
 .ضفخ لك دنع هيدي عفري مهلك سانلا تكردأ :لاق جرعألا ةملس

 اًدذحأ نئتسي ملو :لاق ءمهيديأ نوعفري ةباحصلا ناك :لاله نب ديمحو نسحلا نع "ءزجلا" يف يراخبلا لاقو

 عفري ال اًيلصم ىأر اذإ رمع نبا ناك :عفان نع دمحأ جرحأو «عفرلا مدع مهنم دحأ نع تبثي حلو :لاق ءمهنم

 ءتانسح رشع ةراشإ لكب هل هنإ :عفري نميف لاق رماع نب ةبقع نع ةياور هنع هللا دبع هنبا ىورو ؛هبصح

 :نيريس نبا لاقو «عفرلا كرت ىلع نعي اهيلع بدؤنل انك :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع ربلا دبع نب رمع وبأ ىورو
 35 نع مرثألاو «هتالص لحرلا هب نيزي هنأ :ريبح نبا نع يقهيبلا جرخأو «مرثألا هاور ؛ةالصلا مامت نم وه



 نيديلا عفر ةلأسم ١8 ةالصلا باتك

 دامح انثدحو :ةفينح وبأ هل لاقف «هنم عفرلا دنعو ءعوكرلا دنعو «ةالصلا حتتفا اذإ

 عفري ال ناك ٌديو لوسر نأ :دوعسم نبا نع دوسألاو (ةمقلع نع ميهاربإ نع
 هللا دبع

 وهو «ريبزلا يبأ نع وهو ءءاطع نع وهو جيرج نبا نع هتذحأ :قازرلا دبع لاقو «هلثم شايع يبأ نب نامعنلا -

 .ٌقُك ةلاسرلا ةرضح نع وهو «ركب يبأ نع وهو «رباج نع

 ءيش يف هيدي عفري ال هللا دبع ناك :لاق ؛ميهاربإ نع نيصح قيرط نم يواحطلا هجرحأ :خلإ دوعسم نبا نع
 هنأ :دوعسم نبا نع ميهاربإ نع نيصح قيرط نم "هنطوم" يف دمحمو ؛[47/1١] حاتتفالا يف الإ «ةالصلا نم

 نع بيلك نب مصاع قيرط نم "نئسلا" يف دواد وبأو ء[١١١ :مقر 595/1«2] ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري ناك

 عفريت ملف لصق :لاق 2251 لوسر ةالص مكي ىلضأ الا :دوعسم' جزا نغ السلع قخ هونألا نب ىمكرلا دبع

 يطقرادلاو ,ةدحاو ةرم :مهضعب لاقو ءةرم لوأ يف هيدي عفرف :ةياور يفو «["548 :مقر] ةرم الإ هيدي

 نع ةمقلع نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع رباج نب دمحم قيرط نم يدع نباو [15 :مقر ]١/2595
 لعل اصلا حاشا دع ا ميديا اروي ولف د روع زكا نو ل لا لوي عاتي ١ :لاق هللا دبع

 ةالص مكب يلصأ الأ" :هللا دبع نع ةمقلع نع نمحرلا دبع نع مصاع ةياورب يذمرتلاو «مامحلا نبا هركذ ام

 ثيدح دوعسم نبا ثيدح :يذمرتلا لاق ء[؟ 7 :مقرإ "5 رم لوأ يف الإ هيدي عفري ملف ىلصف دي هللا لوسر

 .ةفوكلا لهأو نايفس لوق وهو «نيعباتلاو دك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم دحاو ريغ لوقي هبو ,نسح
 ثيدح :اهنم «ةنسح وأ ةحيحص اهتماع ةريثك اًضيأ عفرلا كرت بناج يف ةفوقوملاو ةعوفرملا ثيداحألا نأ ملعا

 «يدنع تبثي مل :نيدملا نبا لاقو «مزح نبا هححصو «هريغو يذمرتلا هنسحو ءافنآ هانجرخأ دقو دوعسم نبا

 «يراخبلا امهنع هلقن «فيعض :مدآ نب ىيحي هخيشو دمحأ لاقو ءأطخ ثيدح :هيبأ نع متاح يبأ نبا لاقو

 ربخ نسحأ اذه :ةالصلا يف نابح نبا لاقو «تبقي م :يطقرادلا لاقو ,.حيحصب سيل :دواد وبأ لاقو 00

 يف مهلك اونعط امنإ ةمئألا ءالؤهو «هلطبت ًاللع هل نأل ؛هيلع لوعي ءيش فعضأ وهو «يفنلا يف ةفوكلا له أ هاور

 نع ميهاربإ نع دامح نع رباج نب دمحم ثيدح نم نطقرادلاو يدع نبا هجرخأ امو «بيلك نب مصاع قيرط
 ؛ءيش ال دمحم :دمحأ نع لاقو ."هتاعوضوم" يف يزوجلا نبا هركذف «نيرمعلا ةنس هنوك عم اعوفرم هنع ةمقلع

 .هنم رش وه نم الإ هنع ثدحي الو
 رباج نب دمحمو «هفرعتس امك ًالصأ مصاع يف فعض ال هنإف ؛نيطاسألا ءالؤط ةحضفم ةيبصع هلك اذه :تلق

 ةحص دعب كرابملا نبا لوقب اذه ىلع ةربع الو ءنسح هنأ نسحألا لب عوضومم. سيل هثيدحف «نيل هيف ناك نإو

 ربجي قرطلا ددعت نأ عم هقرط عيمج ةحص مدع مزلتسي ال كرابملا نبا ىلإ لصو قيرط ةحص مدع نأ ىلع .هقرط

 لجرو فيعض وار هدانسإ يف سيلو فيك ناسحلا ةبترم ىلإ قرطلا ددعتب فاعضلا غلبي دقف ءاًضيُأ فعضلا رسك

 .يئاسنلاو دواد يبأ نع "لوصألا عماج" يف هجرحأو ؟لوهجم
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 يشكرزلا هبقعت اذلو «ثيدحلا اذه فيعضت ىلع اوقفتا :"ةصالخلا" يف هلاق ام يوونلل داتعملا ءايحلا مدع نمو -

 هيلع بوبو «مهريغو ناطقلا نباو ئطقرادلاو مزح نبا هححص دقف «ديجب سيل قافتالا لقن :لاقو ."هحيرخت" يف
 هل جرخأ نمحرلا دبعو ,ملسم هل جرخأ ةقث مصاعو :"ماملإلا" يف خيشلا لاق ءكلذ كرت يف ةصخرلا يئاسنلا

 هفيعضت لقن يف "ةيادهلا"و يعفارلا ثيداحأل "هجيرخت" يف ظفاحلا يمالك نيبو .هريغو نيعم نبا هقثوو ءاّضيأ

 .عفادت نيطقرادلا نع هحيحصتو

 حلاص نب نابأ نب دمحم نع "ججحلا" يفو "هيطوم" يف دمحم هجرخأ ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ثيدح :اهنمو

 ةالصلا نم ىلوألا ةريبكتلا يف هيدي عفر بلاط يبأ نب يلع تيأر :لاق «هيبأ نع يمرجلا بيلك نب مصاع نع

 هفعضو مهضعب هقثو «نابأ نب دمحم يف الإ مالك دانسإلا اذه ف سيلو ءكلذ ىوس اميف امهعفري ملو ةبوتكملا

 هللا دبع نب ميعن نع كلام قيرط نم "ججحلا باتك" يف دمحم هجرخأو «ليدعتلاو قيثوتلل حيجرتلاو «نورخآ
 ناكو :الاق .عفرو ضفح املك ربكيف مك يلصي ناك هند ةريره ابأ نأ هاربخأ امهنأ يراقلا رفعح يبأو رمحملا

 هادع اميف عفرلا مدع ىلع لديف «نيديلا عفر نايب ضرعم يف توكس اذهف «ةالصلا حتفل ربكي نيح هيدي عفري

 نكلو «هوحنو ةريره يبأ لوق ىلإ امهعم انب ةجاح الو «دوعسم نباو يلعل قفاوم مكثيدح اذهف :دمحم لاق
 .مكثيدحب مكيلع انججتحا

 ةالصلا نم ةريبكت لوأ يف عفري ناك اًيلع نأ «هيبأ نع مصاع نع يلشهنلا ركب يبأ نع دمحمو يواحطلا هجرخأو

 نع هنع ناميلس نب ميحرلا دبع هاورف هيف يلشهنلا ركب يبأ ىلع فلتحا :"هللع" يف ئطقرادلا لاق :ليق «دوعي ال مث

 دواد نب ىسومو يدهم نب نمحرلا دبع مهنم تاقثلا نم ةعامج هفلاحو «هعفر يف مهوو ءاعوفرم هيبأ نع مصاع

 .باوصلا وهو 2# ىلع ىلع افوقوم يلشهنلا ركب يبأ نع هوورف «مهريغو سنوي نب دمحأو

 يلع نع ةيهاو قرط نم يور دق :يمرادلا ديعس نب نامثع لاقو ءافوقوم مصاع نع نابأ نب دمحم هاور كلذكو
 وهو « 2ويبلا لعف ىلع هلعف راتخي هنأ يلعب نظي ال ذإ ؛فيعض اذهو «دوعي ال مث ةريبكت لوأ يف هيدي عفري ناك هنأ
 هلاق ام نأب هبقعت هنأ :"مامإلا" يف ديعلا قيقد نبا نع لقنو «عفرلاو عوكرلا دنع هيدي عفري ناك هنأ هنع ىور دق

 لعجيو ءرمألا سكعي همصخو «ةياورلا هذه فعض ىلع ًاليلد ه0 يلعب نظلا نسح عم هتياور لعج هنإف ؛فيعض

 .مدقت ام خسن ىلع اليلد لوسرلا دعب يلع لعف
 ًاليلد ةيوبنلا ةنسلا ىلع هئافتقا ةدشو « ةةييبلا هعابتا ةياغل «يلع نع ةياورلا هذه لعج هنأ يواحطلا نع لقن مث

 امهريغ كرتو ءدوعسم نب هللا دبع كرت اذكو ءيلع كرت نوكي نأ زوحي هنأب هيلع دروأو «هدنع عفرلا خاستنا ىلع

 أرتجي ال لب ,خسنلا يف كلذ رصحني الو ءامب ذحألا مزلي ةدكؤم ةنس عفرلا وري مل مهنأل ؛مهنع تبث نإ ةباحصلا نم

 - .هلعفو ةك5لوسرلا لعف نيب عمجلا ناكمإ عم يباحصلاب نظلا نسح درحمب كلل لوسر نع تباث رمأ خسنب
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 ىلع ليي هراثآ ءافتقا يف نينافلا ةباحصلا هذه لاثمأ نم عابتالا ةدش وه ىعدملا ىلع ليلدلا نأ :هنع باوحلاو -
 "دوعي ال" :ظفلو ."عفري ناك" :ظفل هديفي امك مهل ةداع عفرلا مدع نوكو «كلذ ىلع مهدايتعا توبث نأ

 ةحابإ زاربإو زاوحلا راهظإل ناك ول هنإف ؛اًعطق هل مغارم مداصمو «دروملا هدروأ يذلا لامتحالا لصأل لصأتسم

 ءيش لامتحا هقح يف قرطتي سيل دوعسم نبا نأ عم ,نديدلا اذه ىلع يضملا ال ناترملا وأ ةرملا هل ىفك فالخلا

 نم نيح يف عفرلا هنع وري ملو ؛فال الب فلاخملاو قفاوملا دنع عفرلا مدع هبهذم نم تبث دق هنإف «ًالصأ
 .ةباحيشاو طوعسم نبال رفادنا ةيكلالاو ةيففانكلاو ةويقو ىروملا هدف وعز قو للك هتاقو تعب كايجخألا
 دنعو 0 عربا اك ا عونرب ىلع نع دواو وبا ةاور ال ضراعب اذه :تلق نإف

 :"بيرقتلا" يف لاق دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع دواد يبأ ثيدح يف :الوأ هنع باوجلا يف انلق ءنيتدجسلا نم عفرلا

 نم عفرلا دنع عفرلاك اًضبأ هخسنب متفرتعا ام هيف نأ :اَيناثو 81١[. :مقر]دادغب مدق امل هظفح ريغت قودص
 مكدنع ةخوسنملا ريغلا حاحصلا ثيداحألا يف درو امل ضراعم هنأ :اثلاثو .دوعقلا ةلاح يف عفرلا مدعو «نيتدجسلا
 .هتالص نم ءيش يف هيدي عفري ال يلع ثيدح يفو «نيتعكرلا نم مايقلا دنع عفرلا نم ديمح يبأ ثيدحك

 نأ نكمي ثيدحلا كلذ ف "كلذ لثم" :هلوق نأب امهنيب قيبطتلا ناكمإل ؛نيثيدحلا نيب ةضراعم ال هنأ :اًعبارو

 ردابتملا ناك نإو رومألا عيمج يف ربتعي نأ بحي ال ةلثامملا نإف «عفرلا يف ال ريبكتلا سفن يف ةلئامملا ىلإ عج ري

 دواد يبأ دنع يلع نع ثيدحلا كلذ نأ :اًسماحنو .قيفوتلاو قيبطتلا ةرورض ردابتملا رجهي دق نكل «نيرمألا يف ةلثامملا

 ىذ يلع ىلع فقو ثيدحلا اذه فو «هتافو ىلإ هئاقب ىلع لدي الو دي يبلا لعفل لاح نايبو «عوفرم ثيدح
 الإو .هسفنب هلعفي ملف هخسن هدنع تبث هنإ مث ل يبلا هلعفي ناك ام ىور هنأ رهاظلاف «هلعفل لاح نايبو

 ءافتقا دشأ وهو «لعفلا اذه ىلع ٌدكَك هدايتعا ىلع هتياور ةلالد عم هلك هلاعفأ نم خسني مل ام كرت هنكمي فيكف

 فيكف الإو «هيلع ةيراج ةداع هد هعفر مدع ىلع ثيدحلا اذه ةلالد عمو ؟نيدشارلا ءافلخلا متاحو لي هراثآل

 ؟رخأتملا عفرلا هحسن اححوسنم اًمدقم عفرلا مدع روصتي

 مادعإلا باب نم هنأل ؛لوقعم ريغ عفرلا مدع خاستنا نأ ىلع ,خوسنملا كلذ ىلع ههجو هللا مرك لمع مث

 نع مامهلا نبا هلقن دوعسم نب هللا دبع ثيدح :اهنمو .هخسن روصتي يح لاعفألا نم ال نوكسلاو كورتلاو

 نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع رباح نب دمحم نع هاجرخأ يدع نباو ١5[ :مقر ؛1١/555] ئطقرادلا

 .ةالصلا حاتفتسا دنع الإ مهيديأ اوعفري ملف رمعو ركب يبأو دلك هللا لوسر عم تيلص :لاق هللا دبع نع ةمقلع

 دمحم :"بيرقتلا" يف لاق هنأ :باوجلاو «هيف ملكتم هنأ رباج نب دمحم يفف :ًالوأ امأ مالك هيف مهيديأل نيعفارللو

 ؛هظفح ءاسف هبتك تبهذ قودص «ةفوكلا نم هلصأ هللا دبع وبأ يماميلا يفنحلا قراط نب راسي نب رباح نب

 - «ةعباسلا نم قودص :ةعيهل نبا يف لاقو «ةعيهل نبا ىلع متاح وبأ هحجرو «نقلي راصف ؛يمعو اًريثك طلخو
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 نورقم ءيش ضعب ملسم يف هلو ءامهريغ نم لدعأ هنع بهو نباو كرابملا نبا ةياورو ؛هبتك قارتحا دعب طلخ -

 ؟رباج نب دمحم كنظ امف ,"ملسم حيحص" يف ءيش ضعب حوحرملا ةعيمل نبال ناك اذإف .[9171717 :مقر]

 فلاخي هنأبف :اًيناث امأو .ملسم لاحر نم وأ ,نيحيحصلا لاجر نم هنأك وه لب «ليدعتلاو قيثوتلا هيف حجرألاف

 اذإو «حئتفا اذإ هيدي عفري هتيأر جيرج نبا نم ةالص نسحأ تيأر ام :لاق قازرلا دبع نع يقهيبلا هجرخأ ام

 نبا ذخأو «ريبزلا نب هللا دبع نع ءاطع ذخأو «حابر يبأ نب ءاطع نع هتالص جيرج نبا ذخأو «عفر اذإو ؛عكر
 هنن قيدصلا ركب يبأ نع ريبزلا
 ل وأ امأ "قيقحتلا" نع القن رم امك نوميم نع دواد وبأ هجرخأ ام هقلاخي :ءاملعلا ضعب لاق ام ملقلا وهس نمو

 عيدحت نلف + اماك انو فلا نحب من قيدضلا ركب يبأ ىلإ رمألا ءاهتنا ركذ دواد يبأ ثيدح يف سيل هنألف

 نم هيف املو «تباثلا ريغلا وأ «قافتالاب خوسنملا دوجسلا دنع عفرلا نم هيف امل ؛مهقفاوي ال انقفاوي ال امك دواد يبأ

 .نيتدجسلا دعب ضوهنلا دنع عفرلا

 ىلع هلمح نكمي نيفكلاب ةراشإلا لب عفرلا حيرصت هيف سيل هنأ امل ؛ةحيحص ةرهاظ ةفلاخم سيل هنألف :اثلاث امأو
 نيب اًداتعم هب ًالومعم عفرلا اذه نكي مل هنأ هنم رهظي امل ؛انل ديؤم دضاعم هجو نم نألف :اًعبار امأو .لماحم

 ةيلكلاب مهرخآ نع هورجه مهنأ مهي نظي الو «ريبزلا نبا الإ هب لمعي نوميم هري مل هنإ ح «مهفود نمو ةباحصلا

 كك هتالص يف اًراضح لاحرلا نم فولأ نوك عم دلني يبلل ةلومعم ةكولسم ةنونسم ةقيرط هنوك عم ةتغب

 .اهيلإ نيحماط نيقدحم ءمهراظنأ ديدحب اهيلإ نيقمار
 ءريهش فنصم ظفاح «ةقث :"بيرقتلا" يف «قازرلا دبع يقهيبلا دانسإ يف نأبف :ًآلوأ امأ ةضراعملا نع باوجلاو

 :"بيرفتلا' يف جيرج نبا هدانسإ يف نأبف :اّيناث امأو .[40514 :مقر] عيشتي ناكو «ريغتف ل

 :اثلاث امأو .يوارلا يف حرج مهدنع لاسرإلاو 0 :مقر] لسريو سلدي ناكو :ءلضاف هيقف ةقث
 عبرأ ةنس تام «ةثلاثلا نم لاسرإلا ريثك هنكل لضاف هيقف ةقث :"بيرقتلا" ب ا

 555١[. :مقر] م :ليقو ءروهشملا ىلع ةرشع

 رابك نم وهو «ريبزلا نب هللا دبع نم ةيوبنلا ةمزالملا ةرثكب ملعأو هقفأ دوعسم نب هللا دبع نألف :اًعبار امأو

 ححري ملعلاو طبضلاو ةهاقفلا بسحب يوارلا لضفو «مهئادحأو مهراغص نم ريبزلا نباو ؛مهخويشو ةباحصلا

 رجح نبا هلضفو هحجر دقو «يعازوألاو مامإلا نيب ةصقلا هذه هب دهشي امكو ءانلوصأ يف ررقت ام ىلع ةياورلا مدقيو

 ذل " قااكمبا مع نا ىلع
 ةالصلا نأ ىلع يقهيبلا هاور ام لمحي نأب امهنيب قيبطتلا ناكمإل ؛نيتياورلا نيب ةضراعم ال هنألف :اًسماخ امأو

 - نوكي نأ زاوحل ؛ركب يبأ نم عفرلا صوصخ ذخأ بحي الو ءركب يبأ نم ريبزلا نبا اهذحأ اهضئارفو اهناكرأب
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 امأو «لكلا مكح رثكألل نأ ىلع ءانب هنم ةالصلا رثكأ ذخأ ىلع لمحي نأبو «هريغ نم اًعامس هل اذوخأم اذه -

 ؛جيرج نبا لعف وأ «هلعفل هنم اقيثوت يوارلا قازرلا دبع مهف درحب هنأ هيف رمألا ةياغف ضرف ولف ؛عفرلا صوص ذخأ
 نع ةيورملا رابخألا نأ ىلع ؛هريغ ىلع ةجح كلذ ضهتني الو «هلعف ٍينابم دييشتل هريغو جيرح نبا مهف درحم وأ

 ؛حاتتفالا نيح عفرلا نوميم ةياورب دواد يبأ ثيدح يفو ءكلذ يقهيبلا ثيدح يفف «ةبرطضم ةفلتخم ريبزلا نبا

 حارش هركذ ام ىلع هيلع راكنإلا لب عفرلا مدع ةيفنحلا انباحصأ هنع ىورو :ىرخألا ةعكرلل مايقلا نيحو
 ؛تاقثلا نم لوبقم لاسرإلا نأ اندنع ررقت ام ىلع ءانب كلذو «هيلإ اًيهتنم اًدانسإ هيلع اوركذي مل ناو "ةيادحلا"

 اوسيل تاقث مهنأل ؛ررقتلا اذه دعب هيف ةبئاع الف ةباحصلا ىلإ مهنع دانسإلا اوكرت ول هباحصأ وأ ةفينحوبأف

 «هربخ ىلع هربخ حجريف ؛الصأ عفرلا مدع ريغ هنع وري لو ًالصأ ةبرطضم بابلا اذه يف دوعسم نبا راثآ سيلو

 مزالملا ربخ هيلع مدقيف قيضملاو بارطضالا اذه عم قيدصلا نم اًئقلم هنع يور ام عيمج نوكي نأ روصتي فيكو
 مالسلا مهيلع ءايبنألا دعب نيربكألا نيلضفألا نيخيشلا ثيدح ىلإ عجري ةقيقحلاب ثيدحلا اذهو ؟قيفرلا مئادلا

 نأو «ءيش ثلاثلا نع حصي ملو ةعبرألا ءافلخلا نم ةثالث انعم نأ رهظف «ةيوبنلا نئسلل ءافتقالاو عابتالا يديدشلا

 مهحجرأو «مهنيبو اننيب فالتخالاب ةيقابلا ةثالثلاو ءفالخ الب دوعسم نبا وهو مهنم دحأ «ةعبرألا ةلدابعلا انعم

 ححر لب «هللا دبع وه هللا دبعو :يعازوألا ءازإب مامإلا هلاق امك دوعسم نبا وه ةهاقفلا ديزمو ةمزالملا ةرثكب

 مهمامإ رارقإب ررقتف ءءيشب يعازوألا هيف حدقي ملو رمع نباب امهاوس وأ دوسألاو ةمقلع هيذيملتو هيديفتسم

 .يروثلاو كلام مامإ يعازوألا
 شايع نب نسحلا ثيدح نم يقهيبلا مث يواحطلا ىور :مامحلا نبا لاق هذ باطخلا نب رمع ثيدح :اهنمو
 تيأرو :لاق ءدوعي ال مث ةريبكت لوأ يف هيدي عفر هذ باطنخللا نب رمع تيأر :لاق .دوسألا نع حيحص دنسب

 ؛ىلوألا ةريبكتلا يف الإ هيدي عفري نكي مل رمع اذهف :لاق هنأ يواحطلا نع لقنو .كلذ نالعفي يبشلاو ميهاربإ

 نيعم نب ىيي كلذ ركذ ةجح ةقث هنإف ؛هيلع راد ثيدحلا اذه ناك نإو شايع نب نسحلا نأل ؛حيحص ثيدحلاو

 ناسيك نع سواط نع ةحيحصلا رابخألا اه ضراعي ال ةذاش ةياور اهنأب هضرتعا هنأ مكاحلا نع لقنو .هريغو

 .هنم عفرلا دنعو ,عوكرلا يف هيدي عفري ناك رمع نأ رمع نبا نع
 دعب سواط دانسإل حيجرت ال هنأ ىلع «تاقث موكل ؛دانسإلا ةحص دعب ثيدحلا يف ريض ال هنأ :باوجلاو

 ةياور نأ ىلع رمع ىلإ رخآ دحاو نع ةقث دحاو ةياور الإ دانسإلا اذه يف سيلو فيك ءداحآلا ةجرد يف امهوك

 هانفلسأ دق اًضيأ رمع نبا ىلع هلضف نأ عم ةضراعملا هذه باب يف انل دضاعم قبس امك رمع لعف نع دوعسم نبا

 ب .لاجرلا ضعب هيف فعضتساف عفرلا باب ف رمع نع بيسملا نب ديعس نع يقهببلا هاور امو «مهفاف
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 :لاقو نيديلا عفر ف "درفملا" هباتك يف اقلعم يراخبلا ىورف :"ةيانبلا" يف نيعلا لاق سابع نبا ثيدح :اهنمو -
 عبس يف الإ يديألا عفرت ال :لاق هلك يبلا نع سابع نبا نع مسقم نع مكحلا نع ىليل يبأ نبا نع :عيكو لاق

 هاور نيترمجلا دنعو ,نيماقملا فو .عمجيو «ةورملاو افصلا ىلعو ؛ةبعكلا لابقتسا يفو «ةالصلا حاتتفا يف :نطاوم
 حاتتفا :نطاوم عبس يف يديألا عفرت :لاق نك ينلا نع رمع نبا نع عفان نعو «سابع نبا نع مسقم نع رازبلا
 رجحلا دنعو «نيفقوملاو «ةورملاو ءافصلاو ءتيبلا لابقتساو .ةالصلا

 :نطاوم عبس يف الإ يديألا عفرت ال :لاق نك يبلا نع سابع نبا نع مسقم نع "همجعم" يف ياربطلا هاورو
 سانلا عمو «ةورملاو افصلا ىلع موقي نيحو «تيبلا ىلإ رظنيف مارحلا دجسملا لخدي نيحو «ةالصلا حتتفي نيح
 "هفنصم" يف افوقوم ةبيش يبأ نبا هاورو ١50177[« :مقر] ةرمحلا ىمري نيحو نيماقملاو ءعمجيو «ةفرع ةيشع
 ىلإ ماق اذإ :نطاوم عبس يف يديألا عفرت :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ءاطع نع ليضف نبا انثدح

 يجورسلا هدروأ ام عفد مث .رامجلا دنعو «تافرع يفو «عمج فو «ةورملاو افصلا ىلعو «تيبلا ىأر اذإو «ةالصلا

 .قرطلا نوتم نايب رم امك نايورم نيظفللا نأب رصحلا ظفل ريغب يورملا نأ
 وهف ؛اهنم اذه سيل ثيداحأ ةعبرأ الإ مسقم نع مكحلا عمسي مل هنأ :لوألا :هوجوب لالدتسالا اذه ىلع دروأو
 .هب جتحي ال كورتم وهو ىليل يبأ نبا هب درفت هنأ :يناثلاو .هوفلاح عفان باحصأ نأل ؛ظوفحم ريغو لسرم

 نوكي الف «ىليل يبأ نبا نع هاور نم تبنأ وهو ؛عيكو امهيلع هفقو ءرمع نباو سابع نبا ىلع فوقوم هنأ :ثلاثلاو
 عفرلاو ءعوكرلا دنع ناعفري اناك امهنأ ةحيحصلا ديناسألاب امهنع يور ام ةضراعملا :عبارلاو .اعوفرم ثيدحلا

 لفي يبلا ىلإ هاعفرو ءهنم
 ىلع اًينبم هنوكل ؛ىوعدلل هب دييأت الف ءرصحلا ظفل الب يديألا عفرت تاياورلا نم ظوفحملا نأ :سماخلاو

 دق مكنأ :سداسلاو .هنم عفرلاو ؛عوكرلا عضوم هنمو «ةعبسلا عضاوملا ريغ يف عفرلا مدع لصحي ىح رصحلا

 :لوألا نع امأ ةيفنحلا اهنع باحأو .تونقلاو نيديعلا تاريبكت يف هيلع اودمتعت ملو «ثيدحلا اذه متفلاح

 نأ تبني مل ماد ام لبقي فيك يفنلا ىوعد اميس الو ,دهاش ريغ نم عمسي ال ىوعد درحب ةبعش لوق نأبف
 ام اًريثكو «يعقاولا رصحلا ىلع يملعلا رصحلا لمحب ئيعملا اذه يف دمتعا هنأ نكميف ؛ةفرعملا ليلد دمتعا يقانلا

 «يفانلاو تبثملا ضراعت يف اًباب لوصألا لهأ دقع اذلو ؛عامسلاو رابخإلا يف اصوصحخ طمنلا اذهبي نوحماستي

 .ةلوبقم ةقثلا ةدايزو «دنسملا قوف هب جتحي لوبقم اندنع لسرملاف ملس ول هنأبو ءرخآلا ىلع امهدحأ ححرتو
 عفرب لمعي مل نإف ةباحصلا نم الجر نيرشعو ةئام كردأ نيعباتلا رابك نم ىليل يبأ نبا نأبف :يناثلا نع امأو

 ةيناثلا نم «ةقث «يفوكلا مث ,يندملا يراصنألا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع :"بيرقتلا" يف لاق ؟نم عفرب لمعي هلثم
 3 .رمع نم هعامس يف فلتحخا
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 ؛ىليل يبأ نبا نع عيكو نع هتياورب اعوفرم "نيديلا عفر يف هتلاسر" يف جرحأ يراخبلا نأبف :ثلاثلا نع امأو -
 «يباحصلا ديلقت ىلع ءانب ةجح اندنع اًضيأ فوقوملا نألو «عامسلا الإ هيف ةهج ال هنإف ؛انرضي ال فقولا نأبو

 متنأو ءانعم امهفإ :لوقن نحنف رمع نباو سابع نبا بهذم يف مالكلا نأ ىلع ٍتأيس ام ىلع انل عفان فقولا نألو

 ثيداحأ يف نأبف :عبارلا نع امأو .بهذملا باب يف عفرلا ديؤي ام قوف انديؤي فقولاو ءمكعم امهنإ :نولوقت

 يت را فيي قو اق رطب نك سو ةنافم قا قوما انذاك اييَخَنَو
 :نيفاسلا عا اماو قلو يقم ةققلا ةدايرو ةيتورم ىلشقللا نكت نأ 4 "ةيايبلا" ع دقت "يا ينو يتيما نع امأو
 رصحلاو «تونقلاو نيديعلا تاريبكت دنع نيديلا عفرب ملعلا مدع ناكمإل ؛فقولا ريدقت ىلع هل دورو ال هنأبف

 ملع مكح يف ةمزالملا ةريثكلا ةباحصلل اهيف ملعلا مدع نإف ؛تاولصلا رئاس تاريبكت فالخب ؛ملعلا ىلع ئبم

 مدع ريدقت ىلع اذكو «ةليلب موي لك يف تارم سمح تاعامجلا يف اقدهاشمو «ةيوبنلا تاولصلا ةنياعمل ؛مدعلا

 جراخلا عفرلا اذه تبثيف ءرصحلا ظفل عم عفرلا ريدقت ىلع امأو دلع هل ةؤراو ال :ةّياورلا ف رصحلا ظفل

 هنم ملسي داكي ال ةيفنحلل ًاليوط اًمالك اهيف نأو امكل عفرلا ثيداحأ فالخب ءامل درم ال ةرخأتم رخأ ثيداحأب
 «تاضراعملاب ةشودخم هلاثمأو رمع نبا ثيدحف ."ةيانبلا" يف هنم اذن: كو ةيطراعلا كرا ”نقفشلا نع ثيدح

 .ةاورلاو لاحرلا يف حورج نم ريثكب ةفعضم هلاثمأو يدعاسلا ديمح يبأ ثيدحو

 نمحرلا دبع نع ديزي نع كيرش نع رازبلا دمحم نع قيرط يفف «قرطب دواد وبأ هاور بزاع نب ءاربلا ثيدح :اهنمو
 يفو ,"دوعي ال مث «هينذأ نم بيرق ىلإ هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ناك ٌدن هللا لوسر نأ" :ءاربلا نع ىليل يبأ نب

 :دواد وبأ لاق «دوعي ال مث :لقي لو كيرش ثيدح وحن ديزي نع نايفس نع يرهزلا دمحم نب هللا دبع نع قيرط
 سيردإ نباو دواد نباو دلاخخو ميشه ثيدحلا اذه ىور :دواد وبأ لاق «دوعي ال مث :دعب ةفوكلاب انل لاق :نايفس لاق

 هيأ نع ىليل يبأ نبا نع عيكو نبا نع عيكو نع نيسح نع قيرط يفو «دوعي ال مث :اوركذي مل ديزي نع
 نيح هيدي عفر ٌدتي هللا لوسر تيأر" :لاق «بزاع نب ءاربلا نع ىليل يبأ نب نمحر لا دبع نع مكحلا نع ىسيع

 26٠[. 2/49 :مقر]"فرصنا ىح امهعفري مل مث ةالصلا حتفا

 دلاخو ميشه هاور هنأ دواد وبأ هركذ ام :لوألا :هوحوب هوضرتعاو ,حيحصب سيل ثيدحلا اذه :دواد وبأ لاق

 .حيحصب سيل ثيدحلا اذه نأ هركذ ام :يناثلاو .دوعي ال مث :اوركذي مل ديزي نع سيردإ نباو دواد نباو

 ف ورمع وبأ لاق ام :عبارلاو .كيرش ريغ دوعي ال مث :اذه يف لحر لقي مل هنإ :يباطخلا لاق ام :ثلاثلاو

 حصي ال :رازبلا لاق ام :سماخلاو وعي ال فا ةلرق يهتم دبا وبرك ذي ملف افشل هيغ فاورو «ديزي هب درفت :"ديهمتلا"

 5 .دوعي ال مث :نيديلا عفر يف ديزي ثيدح
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 ثيدح اذه دمحأ نع يقهيبلا هلاق ام :عباسلاو .دانسإلا حيحصب وه سيل :نيعم نب ىيي نع لقن ام :سداسلاو -

 ديزي نأ :ةعامج نع لقن ام :نماثلاو .هيف هركذي ذأ ربك املف ءدوعي ال مث :ركذي ال هب ثدحب ديزي ناك دقو ءوهاو

 هنأ :عساتلاو .نقلتي راصو هذحأم ريغت ناك هنإ :ليقو «هيف هركذي ذحأ نقل املف ."دوعي ال مث" :ركذي الو هب ثدحي

 دبع نع دايز يبأ نب ديزي نع ىليل يبأ نب دمحم انثدح ,مصاع نب يلع نع نيطقرادلا هجرخأ امك ةدايزلا هذه ركنأ

 ينربخأ :تلقف «هينذأ امه ىواس يح هيدي عفرو ربك ةالصلا ىلإ ماق نيح :اًعوفرم ءاربلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا
 .هظفحأ ال :لاقف هتدواع مث ءاذه ظفحأ ال :لاق ءدعي مل مث :تلق كنأ ىليل يبأ نبا
 يسن ربك املف ظفحلا ركذي ناك دايزلا يبأ نب ديزي :لوقي هللا دبع ابأ مكاحلا تعم :يقهيبلا لاق ام :رشاعلاو

 وهو دايز يبأ نب ديزي هب درفت هنأ :رشع يداحلاو .زيع الو نوتملا يف ديزيو «ديناسألا هيلع بلقي ناكو .هظفح
 يبأ نب نمحرلا دبع نع ةكمه ديزي نع نايفس نع راشب نب ميهاربإ هاور ام. ضراعم هنأ :رشع يناثلاو .فيعض

 لاق ."عوكرلا نم هسأر عفر اذإو ءعكري نأ دارأ اذإو «هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ" :اعوفرم ءاربلا نع ىليل

 :ظفاحلا لاقو «هريغي هنأ تننظف ءدوعي ال مث ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري :لوقي هتعمس ةفوكلا تيتأ املف :نايفس

 دلاخو يروثلاو ةبعش اهنودب هنع هاورو ءديزي لوق نم ربخلا ف جردم "دعي مل مث" :هلوق نأ ىلع ظافحلا قفتا

 .ديزي ديزيو «ديري ةدايزلا هذه يوري امنإ :يديمحلا لاقو .ظافحلا نم مهريغو ريهزو ناحطلا
 ءدحاو ريغو يديمحلاو يمرادلاو ىييو دمحأو يراحبلا هفعض اذكو ء.حصت ال :دمحأ نع يمرادلا نامثع لاقو

 لوقي ال هرهد نم ةهرب هب ثدحي ديزي ناك دقو ءواو ثيدح :لوقي دمحأ تعمس :ىيي نب دمحم نب ىي لاقو

 نع هنع :ليقف «ىليل يبأ نبا ىلع هيف فلتحا :يقهيبلا لاقو ءاهركذي ناكف «نقلت هونقل املف «دوعي ال مث :هيف

 هذه حصي ال :رازبلا لاقو ءديزي نع :ليقو ءدمحم دلاو نع مكحلا نع هنع :ليقو ءامهيبأ نع ىسيع هيخأ

 حص نإ :مزح نبا لاقو ءاذه ظفحأ ال ةدايزلا هذه يف ديزي :لاق هنأ مصاع نب يلع نع نطقرادلا لقنو «ةدايزلا

 .ضراعت الف زاوجلل اًنايب هلعف هنأ ىلع لد اذه

 ,هدانسإب ديزي نع امهعم ةعامجو كيرشو ميشه هاور :"لماكلا" يف يدع نبا لوقب ثلاثلاو لوألا نع بيحأو
 نع ئطقرادلا هجرخأ امك اهيلع عبوت دق هنأبو «ةدايزلا هذه ةياورب درفتي مل اكيرش نأ رهظف ءدعي مل :هيف اولاقو

 نب رضنلا قيرط نم "تايفالخلا" يف يقهيبلا هحرخأ امكو «هوحن دايز يبأ نب ديزي انثدح ءايركز نب ليعامسإ
 هجرخأ امكو «دعي مل مث هينذأ وذح هيدي عفر :ظفلب ديزي نع -قاحسإ نب سنوي نبا وه- ليئارسإ نع ليعامسإ
 «صفح الإ هوري مل :لاقو ءكلذك تايزلا ةزمح انثدح ءرمع نب صفح ثيدح نم "طسوألا مجعملا" يف يناربطلا

 2 .داقنلا نم ريثك هقثو فيعضب سيل اكيرش نأبو «برح نب دمحم هب درفت
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 :ناهجو هيف لمتحي لوقلا اذه نأبو ؟مهبملا فيعضتلا لبقي فيك فعضلا هجو هنم تبثي مل نيدةنأب :يناثلا نعو -

 نأ زاجف «يحالطصا حيحصب سيل هنأ رخآلاو ءانل راض وهو «هب جاجتحالل حلصي ال فيعض ثيدح هنأ :امهدحأ

 رخخألا هوجولا نعو .لالدتسالا لطب لامتحالا ءاح اذإو ءانرضي ال وهو هب اًجتحم اًئسح وأ هب جتحم ريغ افيعض نوكي

 نع ئشان هلاثمأو اذه نأبو «لاوقألا هذمب ةربع الف أيس اميف هقيثوت لقننسو «ةلوبقم ةقثلا ةدايز نأب :نيريألا ريغ

 ريشي ةبرطضم ةفلتخم لاوقألا هذه نأبو «عفرلاب ةلئاق وأ ةيعفاش ةلقنلا نإف ؛كلسملا ظفح ىلع ئبمو ءيبهذم بصعت

 ثدح هنأ هلاحب رهاظلاو ءسكعلا ىلإ اهضعبو «نيطقرادلا ةياورك هركذ مدع لبق ناك دوعي ال مث :هركذ نأ ىلإ اهضعب

 هركاذت م الو .ىسن نق ناك وأ «ىرحخا هلطتحو قرا تليدالا عع

 هجرحخأ كلذلف «ىليل يبأ نبا نع اًضيأ هاور نمحرلا دبع نب ىسيع نأل ؛هب درفتي مل هنأب :رشع يداحلا نعو
 و يول دا رو سا دولا و و يحبوا

 ّيلإ ٌبحأ هريغو هئيدج كرت اًدحأ ملعأ ال تبث :دواد وب أ لاقو «ةقث ؛ لدع لوقلا لوبقم وهف هريغتل ؛هيف ملكت

 نبا هثيدح جرحو «هيف ملكت نم لوق ئبجعي الو «ةقث ديزي :حلاص نب دمحأ لاق :"تاقثلا باتك" قو «هنم

 2" هحيحص'" يف هثيدح ملسم جرخأو «كابح نبا لاق اذكو «قودص :يجابلا لاقو 2" هحيحص'" يف ةميزح

 .يراخبلا هب دهشتساو

 ءمكاحلا نع "مامإلا" يف خيشلا لاق اذك راشب نب ميهاربإ ريغ نتملا اذهي نتملا اذه وري مل هنأ :رشع يناثلا نعو

 بذكأ نكي مل ءيشب سيل :نيعم نبا لاقو ءاًديدش اذ نخل همذو «يوقلاب سيل :هيف يئاسنلا لاق :راشب نباو

 :"بيرقتلا" يف لاق «نايفس هلقي مل ام سانلا ىلع يكحي ناكو ءطق اًملق هدي يف تيأر امو «نايفس دنع هنم

 .حورجلا هذه عفدب ءاربلا ثيدح تبثف «ةرشاعلا نم «ماهوأ هل ظفاح

 تيأر :لاق ,ميكح نب زيزعلا دبع نع حلاص نب نابأ نب دمحم نع "هبطوم" يف دمحم هجرخأ اذ رمع نبا ثيدح :اهنمو

 هاورو 0 :مقر ا ا و ناواح تيرم

 0 ل اذهف ا ل ا هيدي

 .هخسن هدنع تبث دقو الإ كلذ نوكي الو دلي يبلا دعب عفرلا وه كرت

 قيرط يف نأ :يناثلاو .عفري رمع نبا اوأر مهنأ تاقثلا نم هريغو سواط ربخب ةضراعملا :لوألا :هوجوب هيف اورظنو

 نع يقهيبلا لقن دقف «تاقثلا نم هريغ ةياور هتياور يزاوت ال هيف ملكتم وهو «شايع نب ركب ابأ يواحطلا

 ,مهريغو راثد نب براحمو ريبزلا وبأو ملا سواطو ثيلو عيبرلا هآور دقو «هرخآب طلتخا هنأ يراخبلا

 -نع ميهاربإ نع نيصح نع اًكردق ركب وب أ هيوري ناكو ؛عفر اذإو ,عكر اذإو «زبك اذإ هيدي عفري رمع نبا انيأر :اولاق
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 امض رمع نبا نع تاقثلا هتفلاخمل ؛شحاف أطخ لوألاو ءركب يِبأ نع ظوفحملا وهو ءافوقوم ًالسرم دوعسم نبا -
 ةمزال ةنس عفرلا هتيؤر مدعل وأ ءزاوجلا نايبل هكرت نوكي نأ زوجي هنأ امد هنع كرتلا توبث ميلست دعب :ثلاثلاو

 ايت نوكي امنإ هيورم يوارلا كرت نأ :عبارلاو 25 هللا لوسر نعو «هنع عفرلا توبث ف كلذ حدقي الف

 نبا لمحي نأ زاوحل ؛كلذك سيل انههو ءمهبتك يف حرصم وه امك نيقيب هفالخ ناك اذإ ةيفنحلا دنع جاجتحالل

 .نيقيب هيورم فلاخي الف :ةصحرلل انأيب اًنايحأ هكرتو ةميزعلا ىلع عوفرملا عفرلاب اذ رمع

 :هنع تاياورلا ضعب يف درو لب «عفرلاو عوكرلا يف عفرلاب عفرلا ثيدح ىور رمع نبا نأ ةهبش ال هنأ :سماخلاو
 تلاز امف ؛.دوجسلا يف كلذ لعفي ال ناكو «عفر اذإو عكر اذإو هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ كنك هللا لوسر ناك"

 ةياورب كرتلا هنع دروو «تاقثلا تاياورب عفرلا لعف هنع يور اًضيأو ,يقهيبلا هجرحأ ؛"هللا يقل ىح هتالص كلت

 فلاخي الو «هنم عفرلا توبث ميقتسي هجو ىلع هنع يورملا كرتلا لمحي نأ ىلوألاف ,ميكح نب زيزعلا دبعو دهاجم
 .هريغ ةياورو هتياورب عوفرملا تباثلا رمألل اًطقسمو «هلعفل اًداضم هكرت لعجي نأ ال اًضيأ هتياور

 ىلع ناينبم نيلوألا نإف ءنيلوألا ضراعت ةريخألا ةثالثلاف ءاضعب اهضعب ضراعي دقو ءرظنلا هوحو هذه :لوقأ

 اًظوفحم ؛شايع نب ركب يبأ ةياور لعجي مل هنألف :يناثلا امأو ءرهاظف لوألا امأ «كرتلاو لعفلا نيب ضراعتلا
 وه امك امهنيب ضراعتلا مدع ىلع ةينبم اهلك ةريخألا ةثالثلاو ءضراعتلا يه ةفلاخملاو ؛تاقثلا تاياور اهتفلاحمل

 .ةضراعتملا رومألا رئاس ميلست ةحص مدعل ؛ةثالث وأ نيهجو امإ لب ؛ةسمح اًهوجو هذه تسيلف ؛رهاظلا

 رمح نيل نآ ذاع كده نوكي اه اهعيحت ا ةياورلا ةدهاةحم كل ان دعي هوسرلا هله وع لاهتلاباوكاو
 مايقلاو دوعقلاو رافسألا يف ةماقإلا عضاوم يف تاداعلا يف نيح ةيدمحملا راثآلاو ةيوبنلا ننسل عابتالا ديدش ناك

 يف ةكسم يذ ىلع ىفخي ال امك ةيوبن نئس امنأ ىلع ذحوؤت هتاداعو هلاعفأ تناك نح كلذب رهتشاو «كلذ ريغو

 بظاو دي هنأ هدنع تبث اذإ اميس الو «ةيوبن ةنس هنأ هدنع تبث ام دعب عفرلا كرت هنم روصتي نكي ملف «ثيدحلا

 ؛عرشلا بحاصب الإ قلعتي نكي مل زاوجلا نايبو ؛لحو ّرع هللا يقل نأ ىلإ هنع حربي ملو «رارمتسالاب هيلع موادو
 .هسفن نم هكرتي رمع نبال امف «ةيوبنلا ةموادملا تبث اذإ اصوصح ءيش يف هنم اوسيل هلاثمأو رمع نباو

 (ةداعلا هيلع اًيراج اًداتعم هنوك ىلإ ال نيترم وأ ةرم كرتلا ىلإ الإ زاوحلا نايب يف ةجاحلا سمت نكي ملف ملس ولو

 الإ هيدي عفري مل :لوقي نأ ال ىلوألا ةريبكتلا يف الإ هيدي عفري نكي ملا :ظفل هديفي امك نرمتلاو ةسرامملاو

 ناكو «ةنس هنأ ملعي ناك ام دعب تاقثلا ةياورب هخسن هدنع تبثي نأ ىلع الإ اذه هكرت لمحي الف ءاهيف

 رمع نبا نع "هتايفالخ" يف يقهيبلا جرخأ دق هنأ عم اًداتعم اكرت ملعلا كلذب هكرتف لمعلا اذهي اهيلع بظاوي

 عوضوم بولقم هنإ :ليق نإو «رثألا هب دضتعا عوفرملا اذهف ءدوعي ال مث ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري :اعوفرم
 - .هيلع ةجحلاب بلاطم وهف
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 «سواط هاور ام لعف رمع نبا نوكي نأ زوجي هنإ :"ةيانبلا" يف ئيعلا هلاق ام لوألا نعف يليصفتلا باوجلا امأو -

 ذوخأم اذهو .دهاجم هركذ ام لعفو ؛هخسنب هدنع ةجحلا تماق مث .هخسنب هدنع ةجحلا موقي نأ لبق هلعفي ناكو

 لعف نوكي نأ زوجي :لوقيو ضراعي نأ لئاقل نإف ؛ةجحلا هب موقي ال اذه نأب هيلع ضرتعاو ءيواحطلا هركذ ام

 لامتحا خسنلا لامتحا نأبو «عفرلا مزتلا هدنع تتبث امل مث عفرلا موزلب ةجحلا موقي نأ لبق دهاجم هاور ام رمع نبا

 نم اًضيأ نيعفارلا دنع اًبجاو نكي ملو دحأ دنع عفرلا موزلل ةجح ال هنأ :باوجلاو ؛عمسي الف ليلد ريغ نم

 ام اهنم ءيش سيل ةيلعف ثيداحأ ةدع الإ عفرلا بناح يف سيلو فيك «هب دتعي نمم مهعبتو نيعباتلاو ةباحصلا

 نوكي نأ بجو امه رمع نبا دنع بجي امئ دك هلعف درحب ناك ولو ؟ةيضرفلاو بوجولا ثرويو «عفرلا بجوي
 .عفرلا ةاور نم هنأل ؛نايحألا نم ءيش يف هل كرات ريغ عفرلا ىلع اًبظاوم

 بحو هكرتو رمع نبا لعف نيب صالخ ريغ نم ضراعتلا عقو امل هنأل ؛ليلد ريغ نم سيل انهه خسنلا لامتحا مث

 ءانب كرتلاب الوأ لمعف «عفرلاب هدنع اًعوسنم كرتلا نوكي نأ روصتي الو ءرخآلاب هدنع امهدحأ خاستنا ىلإ ريصملا

 هقحلي ىح لاعفألا نم سيل كرتلا نأ :لوألا :نيهجوب كلذو «عفرلاب لمع هخسن رهظ امل مث .ملعلا مدع ىلع

 كرتلا كرت ةقث نم هغلب املف «كرتلا ىلع ىرجف «عفرلا هغلبي ل هنأ روصتي الف عفرلا ةاور نم هنأ :يناثلاو .خسنلا

 .ليلدلا اذمي كرتلاب عفرلا خسن لامتحا نيعتف ؛عفرلاب لمعو هعفرو
 هذه ةفلاخم ال هنأ تفرع دقو «تاقتثلا ةياورل هتفلاخم ىلع ءانب اًشحاف أطح هولعج مهنأ ":لوألا :نيهجوب ياثلا نعو

 :شايع نب ركب يبأ ءامسأ ركذ دعب "بيرقتلا" يف لاق هنأ :ياثلاو ."ةيانبلا" نع كل انلقن ام ىلع تاقتثلا ةياورل ةياورلا

 ةنسب كلذ لبق :ليقو «نيعستو عبرأ ةنس تام «ةعباسلا نم .حيحص هباتكو ؛هظفح ءاس ربك امل هنأ الإ دباع ةقث

 ثيدحلا قرط ددعتف فعضلا نم ءيش ملس ول هنأ ىلع .”"'ملسم ةمدقم" يف هتياورو «ةئاملا براق دقو «نيتنسو

 نع نابأ نب دمحم نع دمحم هحرخأ دقف ؛هب جتحملا نسحلا ةبترم ىلإ هغلبيو .هفعض عفريو ءهرسك ربجيو «هيوقي
 ملس ولو نابأ نب دمحم قيثوت ححرألا نأ ىلع ءانب انل فاك اًضيأ هسفنب جارحخإلا اذهو ءرمع نبا نع زيزعلا دبع

 :سماخلاو عبارلاو ثلاثلا نعو .هلصأ نع فعضلا علقني قرطلا ددعتب عامتحالابف ءرخآلا يّوقي امهدحأف هفعض

 25 راربألا ديس نئسو رابخألل ءادتقالا ىلع هيرجو «هرارمتسا ديزمو «راثآلل هئافتقا ةدش يفانت احنأ

 بانذأ انأك مكيديأ نيعفار مكارأ يل ام :لاقف لَك هللا لوسر انيلع جرخ :لاق ةرمس نب رباج ثيدح :اهنمو

 عفدم ال هنأ نومعزي امم لالدتسالا اذه ىلع اوضرتعاو 47٠١[ :مقر] ملسم هجرخأ «ةالصلا يف اونكسا سمخ ليح

 ةرمس نب رباج ثيدح نأ مالكلا مهل نوظلغيو «مهيلإ ةلاهجلا نوبسنيو ؛مهيلع نوعنشيو «ةيفنحلا هيف نوهفسيو هل

 نوريشي اوناك مهنإف ؛ةراشإلا عنمل درو امنإ لب «عفرلاو عوكرلا دنع نيديلا عفرب هل ساسم الو هل قلعت ال اذه

 -  ةرمس نب رباح نع اًضيأ ملسم هاور امك نيبناحلا ىلع وه نم ىلع مالسلا كلذب نوري «نيبناحلا ىلإ مهيديأب



 مه ع *٠ + «# + 59 جه همه 6ه© < ه هاه هه * > #ة هه م4969 +865 56 ©: مه © # :٠ «ه« هه < 55 58568 © # مه © :٠ © فنا ه هه © هاه « © ©« © © ه5 ه ه ١5ه يناه تت 4 ه5 © 65659 56596 نت © «© ©

 هديب راشأو «هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ءهللا ةمحرو مكيلع مالسلا :انلق دلك هللا لوسر عم انيلص اذإ انك :لاق -

 هدي عضي نأ مكدحأ يفكي امنإ سمه ليخ بانذأ اهأك مكيديأب نوئموت مالع : :قظي هللا لوسر لاقف «نييناجلا ىلإ

 ةرمس نب رباج ثيدحب مهحاجتحا :يوونلا لاق 47١[« :مقر] هلاشو هنيمب نع هيخأ ىلع ملسي مث هذخف ىلع

 اوناك مهنكلو «هنع عفرلاو عوكرلا يف وري مل ثيدحلا نأل ؛ةنسلاب ةلاهجلا عاونأ حبقأو ءءايشألا مظعأ نم

 نيب فالح ال اذهو «مالسلا كلذب نوديري نيبناحلا ىلإ امي نوريشيو ةالصلا نم مالسلا ةلاح يف مهيديأ نوعفري
 .يراخبلا نع هلثمو :لاق «ثيدحلا لهأب طالتحا ندأ هل نمو «,ثيدحلا لهأ

 يف يراحبلا هلاق امه هديشو «"ةيادهلا" ىلعو ."يعفارلل حرشلا ىلع هجيرخت" يف رجح نبا ظفاحلا هيلع هرقأ ام اذهو

 اذهو «ليوطلا ثيدحلا نم رصتخم هنأ :نابح نبا نع هلقن امو ؛ملعلا نم ظح هل سيل هب جتحا نم نأ :"ةءارقلا ءزج"

 يف ةيفنحلا حضف نم لك حضفو .هلصأ نم هلصأتسا هنأ "ةيادحلا" جرخم يعليزلا نم هنياع ام دعب ظفاحلا نم بيجع

 رمأو ةالصلا يف ديلا عفر راكنإ لوألا ثيدحلا يف نأب "ةيانبلا" يف يعلا هنع باجأو .ههجو دّوسو ةجحلا

 هيف سيلو «يناثلا ثيدحلا يف امك مالسلا دعب امي ةراشإلاو ديلاب ءاعإلا ىلع اذه لمحي فيكف ءاهيف نوكسلاب

 .مالسلاب ةالصلا نم اوجرخ اذإ نوكسلاب رمألا الو يديألا عفر ركذ
 ديقم يديألاب ةراشإلاو ءاعإلا راكنإ ثيدحو «ةالصلا لحادب ديقم نوكسلاب رمألاو نيديلا عفر راكنإ ثيدحو

 ريغ ثيدحلاف ؛رحآ ديقب رحخآ ديقم هتحن جردني ال ديقب ديقملاو «ةالصلا نم هب اوحرحخ دق يذلا مالسلا لاحب

 يف نافلتخي امهنأ عم ليلد الب رحخآلا ىلع امهدحأ لمحب رحآلل اًنايب امهدحأ لعجت فيكف ءاًعطق لوألا ثيدحلا

 نأ ىلع «ةنسلاب ةلاهجلا عاونأ حبق قأو ءايشألا مظعأب ىتأ يذلا وه يوونلاف ؟اًدحاو ىدؤم ناديفي الو ءمكحلا

 دنع الإ ةالصلا ف نيديلا عفري ملو «ةنسلاب ملعأو ثيدحلاب ديج مامإ خيش امهنم لك سنأ نب كلامو يروثلا
 برضلاب ةاضقلا تناك ىح «هباحصأ عيمج ىلع ةيكلاملا نم ةمدقم هتياورو هنع مساقلا نبا ةياور وهو «ةيرحتلا

 .مساقلا نبا ةياورب الإ اومكحي ال نأ مهديلاقت يف نوبتكي

 نأ رهاظلا نأ نيثدحما ةيفنحلا ضعب نع نومضملا اذه "ةداعسلا رفس حرش" يف يولهدلا قحلا دبع خيشلا لقنو

 لاقي ال مالسلا لاح ديلا عفار نأل ؛هسأرب ثيدح امهنم لك ةيطبق نب هللا دبع ثيدحو ةفرط نب ميمت ثيدح
 ثيدحو «مارحإلا ةلاح ريغ ىلع ميمت ثيدح لمحيف «ةالصلا نع جرخي عنصلا اذمي هنإف ,ةالصلا يف نكسا :هل

 هنوعفري فيك مهيديأب نوعفري ماوقأ لاب امف «يلعفلا ىلع ححار يلوق ثيدح اذهف .مالسلا ةلاح ىلع هللا دبع

 ةيلعف رابحأ ةدع الإ مهيديأ ف سيل هنأ عم مهتنسلأب

 يردخلا ديعس ابأ نأ :يقوعلا ةيطع نع بعصم نب راوس نع يقهيبلا هاور يردخلا ديعس يبأ ثيدح :اهنمو
 - أوسأ راوسو لاحلا ئيس ةيطع نأب يقهيبلا هلعأو «نادوعي ال مث ؛ناربكي ام لوأ امهيديأ ناعفري اناك رمع نباو
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 امهقيثوت حجرألا نأ :باوجلاو «هب جتحم ريغ :نيعم نبا نعو «ثيدحلا ركنم راوس :يراخبلا لاق «هنم <

 «تاقبطلا ةثلاثو «بتارملا ةسماح يف "بيرقتلا" يف هلعح يثوعلا ةيطعو «جتحي نأ حلصيو «ثيدحلا كرتي ال ثيحب

 ظ .اذهاشو اًدضاعم نوكي نأل حولصلا نم لقأ الف فعضلا ملس ولو

 يزوجلا نبا هدروأو «يناقزوجلا هحرحأ هل ةالص الف ةالصلا يف هيدي عفر نم :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح :اهنمو

 هل ةالص الف عوكرلا يف هيدي عفر نم :هعفر سنأ ثيدح :اهنمو .يملسلا دمحأ نب نومامب هّلعأو "هتاعوضوم" يف

 نيديلا عفر مدع ثيداحأ جذومنأ نم هلك اذهف «ينامركلا ةشاكع نب دمحم هب مهتاو وه هدروأو ءوه هجرخأ

 همدعو عفرلا كرت بناج يف ثيدح ال نأ قلتخي نم فنأ مغرل اهاندروأ يلوق ريخألا لبق امو «ةيلعف اهتماع
 ءافاعضو اًئاسحو اًحاحص عفرلا ىلع تألامتو ترفاظت دق ثيداحألا امنإو «هيفنو

 سابع نبا ثيدحو «ريبزلا نبا ثيدح لثم درون ملو « ليوطتلا ةفاخم رابخألا نم اًريثك انكرت دق هلك كلذ عمو

 ىلإ اًرظن ةيفنحلا رشعم انخياشم هركذ ام ىلع ةميرحتلا ريغ يف مهيديأ نوعفري ال اوناك مهنأ ةرشبملا ةرشعلا نع

 انباحصأ نوك درجمم نوفكي ال سانلاو ءااجرو اهتاور نايبو ءاهديناسأب ةروكذم مهتافنصم يف اهدورو مدع

 .كلذك مفوك نوملسي ال وأ «تاقث ةلقن

 مهضعبف «راثآلاو رابخألا يف ةياردلاو ةياورلا ةهج نم ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا انؤاملع هكلس ام ركذن نآلاو

 عفرلا يف تدرو دق راثآلاو رابحألا نأب بابلا اذه يف اوعنقو اوفتكا "ةداعسلا رفس حرش" ف قحلا دبع خيشلاك

 مدع ىلإ هباحصأو دوعسم نبا اميس ال مهدعب نمو ةباحصلا نم ةعامج بهذو ءامهالك نارمألا تبثو ,همدعو

 دوعسم نبا ىلإ هدانسإو ههقفو ةفينح يبأ ملع ىهتتا املو ؛تاقوألا فالتحاب نارمألا ردص امنإ :لوقن امنإ ةلمحلابو «عفرلا

 :اولاقو ءردقلا اذه ىلع اورصتقي مل مهضعبو «هب دقتعن نحنو ةيفنحلا هرثآ عفرلا مدع مهبهذم ناكو «هباحصأو

 نإف «عفرلا ثيدحل ايوار هنوك عم نيديلا عفر رمع نبا كرت ثيدحب هيلع لدتسا نم مهنمف «خوسنم عفرلا نأب

 .اهخسنب نذؤي هتياور فالخب يوارلا لمع

 عساو اهيف مالكلاو ءاذح ةريثك دو هنع قرطلاو ةباحصلا نع راثآلا نأ ملعاو :"ريدقلا حتف" يف مامحلا نبا لاقو

 عوكرلا دنع عفرلا ا8ت3ء هنع نيرمألا نم لك ةياور توبث هلك كلذ دعب ققحتملا ردقلاو «هريغو يوارلا ةهج نم
 لاعفأو «ةالصلا يف ةحابم لاوقأ تناك هنأب هيلإ انرص ام ححجرتيو «ضراعتلا مايقل ؛حيجرتلا ىلإ جاتحيف .همدعو

 هضراعي ام تبث دقو اصوصحخ «خسنلاب الومشم اًضيأ وه نوكي نأ دعيي الف اهخسن ملع دقو ؛عفرلا اذه سنج نم

 نم لب «كلذ هيف دهع ام سنح نم سبيل هنأل ؛ةيعرشلا مدع لامتحا هيلإ قرطتي ال هنإف ؛همدع فالخب هل درم ال اًئوبُ

 كو هللا لوسر نع ةاورلا ةيلضفأب اذكو ؛عوشخلا نعأ ةالصلا يف هبلط ىلع عمجأ ام قيرط وه يذلا نوكسلا سنج

 َْت انهض يعازوألل ةفينح وبأ هلاق امك
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 نيديلا عفر مهكرت بم نإ :ةيفنحلا لبق نم لاقي نأ عافترالا عافتراو عابلا رصقب فرتعملا فيعضلا ريقفلا دنعو -
 مل مهنأ ةعوفرمو ةفوقوم بابلا اذه يف راثآلاو رابخألا نم ريثك ةحص عم كلذل مههاركتساو هعفرو هكرت مهراثيإو
 ضراعتلا يف لوصألا يف ريصملا وه ام ىلإ اوراص هراثآو عفرلا ثيداحأل حيجرت الو ؛ةضراعتم راثآلاو رابخألا اوأر

 مدع يضتقي انهه سايقلاو «ةباحصلا لاوقأ يف فالتحالا دعب هيلإ وأ ؛لوق ىلع ءادتبا سايقلا امإ وهو «نيتنسلا نيب
 امك عوشخلاو ؛عضختلاو ءنوكسلا وه اهانبمو «ةالصلا يف عرشلا نم بولطملا نأ اًرارم تعم ام ىلع ءانب عفرلا

 لمع ولف «مهتداع بسح ىلع ةكرح الب رارقلاو ةناكتسالاب مقداس يديأ نيب ناملغلاو ديبعلاو مدخلا ةلكاش وه

 ىلإ رمألا ىضفأل هنع حيرصلا يهنلاب يضقي ةرمس نب رباج ثيدح نأ ىلع دعب قاب هخسن لامتحاو عفرلاب
 ةنسلا وأ «بودنملا بحتسملا كرت ىلإ رمألا ىدأل هكرتب لمع نإو «هنم عونمملا مرحما فارتقاو هنع يهنملا باكترا

 .اًضيأ مئادلا رمتسملا هكرت ف عرشلا دنع ةقياضم الو هيف جرح الو عفرلا باب ف مهداقتعا وه ام ىلع ةدئازلا

 اًضيأو «ررقملا وه امك هلعف كرتو هرك امهيف رمألا ددرتو «ةعدبلاو ةنسلا نيب راد اذإ ءيشلا نأ نيبلا نم اًضيأو

 بسح ىلع اهيزنت وأ اًيرحت هوركملا ىلإ ضراعتلاب هتجرد طحنت مرحملا نأ ةيفنحلا لوصألا ىلع رهاظلا نم
 انهه له هنأ يف مالكلا يقب .ةفيفخلا تاساجنلا يف لصألا اذهي اولماعت امك هفعضو هتوق ف ضراعملا فالتخا
 ةلاحم ال تباث ضراعتلا نإ :لوألا يف لوقنف «ضراعتلا ريدقت ىلع عفرلا رابخأل حيجرت ال هنأو ؟ال وأ ضراعت

 ضعب يف ناك نإو ةيرم الب امي جاجتحالل ةحلاصو ءامل درم ال ةتباث اًضيأ كرتلا ثيداحأ نأ اًرارم انفلسأ ام ىلع

 هنم اًذبن نيب دق ةهجلا هذه نم اًمالك اهرثكأ لب عفرلا ثيداحأ ضعب يف نأ امك لاجرلا ةهج نم مالك اهقرط
 ةباحصلا نم ةلحألا ىلع اًفقو وأ اًعفر يدايتعالا كرتلاب ترعشأو تنذآ دق كرتلا ثيداحأ نأو «"ةيانبلا" يف
 ؛مهنع ننسلا فلخت مهلاوحأ رهاوظب لقعلا ليحتسي يلا ةيوبنلا نئسلا عابتا يف ةينافلا ةنسلل ءافتقالا ةديدشلا

 حيبتسيو لصأتسي عملا اذهو ,ءكلذ ىلع مهرارمتساو مهرارقتساو «هيلع مهرمثو مهتسراممو «كلذب مهدايتعاو
 ةباحصلا ضعب نأ ىلع ؛ةصرلا ىلع ًالمعو ءزاوحلا نايبل ناك ُهثُي هكرت وأ مهكرت نأ نم :لاقي ام سأرلا نم
 ةرابع هيلإ ريشي امك الصأ عفرلاب لمعلا نوري الو «كرتلا مهبهذم نأ تبث دق هوذح وذحي نمو دوعسم نباك

 لمحلاب ضراعتلا مدع نم معزي ام قرع عطقناو «ةبارتسا الب قيقحتلا ىلع ضراعتلا شرع رقتساف ءاضيأ يذمرتلا
 .ةحيحصلا ريغلا لماحملا ىلع

 غلبي مل ام ةاورلا ددع ةرثكب ناححر ال :لوصألا يف ررقت دق هنألف ؛هكرت رابخأ ىلع عفرلا رابخأل حيجرت ال هنأ امأو

 ءانب ةيعفاشلا ضعب لوق نم ضعبلا هب رتغا ام ملسن الو «داحآلا ةجرد يف نيثيدحلا نوكو ؛ةرهشلا وأ رتاوتلا دح

 - عفرلا ثيدح نأ مهكلسم يف مهبصعت ىلع



 نيديلا عفر ةلأسم ١0 ةالصلا باتك

 نع كثدحأ يكروألا لاقف ,كلذ ا دوعي الو ةالصلا حاتتفا دنع الإ هيدي
 يس

 :ةفينح وبأ هَل لاقف ؛ميهاربإ نع دامح ئثدح :لوقتو هيبأ نع ماس نع يرهزلا

 رمع نبا نودب سيل ةمقلعو ؛ لاس نم هقفأ ميهاربإ ناكو «يرهزلا نم هقفأ دامح ناك

 ريت لفتت دل درعا .ةبحص لضف هلو .ةبحص رمع نبال تناك نإو «هقفلا يف
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 نيثيدح ضراعتك دحاو سنج نم اوك دعب اًضيأ لوصألا ةرثكب ناحجر الو ءروهشم وأ «نيعم رتاوتم -
 اذه امنإو «لوقلاو لعفلا بسحب اًضيأ ناحجر الو «ءسنجلا ريغ نم هب دتعيو ناححرلا ربتعي امنإو هدحاو ثيدحب

 ىلع صنلا مدقتك ءافخلاو ءالجلا ةهج نم الو «ةرمس نب رباج ثيدح ةحص ىلع ءانب كرتلا بناحل ناحجرلا

 هللا مرك يلع ثيداحأ قيرط يف اقباس انيب امك كرتلا ةهجل وه امئإف ضرف ول لب ءصنلا ىلع رسفملاو رهاظلا
 ليلد هيف دمتعي ام سنج نم هنوكل ؛تبثملا هيلع مدقي امم سيل انهه يفانلا نإف ؛يقانلاو تبثملا ةهج نم الو .ههجو
 هيف هروهظ مدعل وأ خسنلا هلامتحا مدعل كرتلا بناحل اًضيأ وه لب ءهمدعو خسنلا لامتحاب الو 0

 ةهج نم الو «"ريدقلا حتف" نم قبس امك اًضيأ هروهظل لب ؛خسنلا عفرلا لامتحالو نوكسلا سنج نم نوكل
 ال كرتشملا ردقلا نكل فعضلاب هيف ملكتي ام اهضعب قرط ضعب ناك نإو كرتلا ثيداحأ نأل ؛فعضلاو ةوقلا

 دبعلا اذهل حنس ام اذه «قرطلا ددعتب فعضلا رسك ربجنيف اقرط اًضيأ فاعضلل نأ ىلع ًالصأ هتحص يف ءارتما
 بويعلاو نئاشملا هتقهر امم ناك نإو بويغلا ضيف راحب نم فرتغملا .«بونخلاو مثالل فرتعملا بونذلل فرتقملا

 .اًرمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعلو ءارمتو اًررمث نآلا هانج ام اذهف

 اضرتعم :ةفينح وبأ .دانسإلا يف هلاجر ولعب ثيدحلل حيجرت :كثدحأ .ةعيرحتلا دعب نيديلا عفر يأ :كلذ نم

 .ابدأت هيلع هحجحري ملو ,نودأ يأ :ثودب .ةهاقفلا ناححر دعب ةياورلا ولعل ناححر ال نأ هيلع

 .هنأش ةعفرو «هردق ةلالجو ءهفرشو هلضفب روهشملا هللا دبع وه دوعسم نب هللا دبع يأ خلإ هللا دبع وه
 دقو «"ةباحصلا ةفرعم يف ةباصإلا" يف رجح نبا هيلإ راشأ امك ةلحألا رباكأو ةلدابعلا نيب نم هناكم ٌولعو

 ظفل قلطأ اذإو «باتكلا ةمدقم يف هلئاضف لئالح نم افرط انلقنو دبع مأ نبا دهعب ةمزالملا اًعوفرم درو

 ؛لماكلا رعشلا وه يرعش يأ يرعش يرعش :ليبق نم بيكرتلاف ,دوعسم نبا هب داري ثيدحلا يف هللا دبع
 .هريغ رعش هئازإب سيل رعشلا وه وأ
 «هقوف وه لب «هنود سيل ةهاقفلاو فرشلاو لضفلا يف رمع نب هللا دبع وه دوعسم نب هللا دبع هانعم :لاقي دقو
 - يف لب «يقرتلاب هيلع مالكلا مامإلا درس طمن ىلع هيجوتلا اذه سيلو «ةفينح وبأ وه فسوي وبأ لثم بيكرتلاف



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١و ةالصلا باتك

 .يعازوألا تكسف

 [ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةمبرحتلا نايب]

 نأ :يردنخلا ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع نايفس يبأ فيرط نع ةفينح وبأ -
 كلام نيبزمتم هس 22

 هيف ىوس يذلا قباسلا همالكب ةبسانم الو «قاذملا نم ءيش هل نم ىلع ىفخي ال امك لزنتلا نم بوش اذه -

 .هللا دبع نم رمع نبا ذحأ ةدارإب ئيعملا اذه ىلإ ةفراص اًضيأ ةنيرق الو ءرمع نبال دوسألاو ةمقلع

 بمهذملا وهو «دانسإلا ولعب يعازوألا حجر امك ةاورلا هقفب مامإلا حجرف :مامهلا نبا لاق :يعازوألا تكسف

 ةفينح ابأ غلبي مل هباب يف "هحيحص" يف يراحبلا هدروأ ام نأ معز نمف :يراقلا يلع لاقو .اندنع روصنملا

 يف درو ام حيحرتلا ماقم يف هقفلا ةربع ديؤي امم مث ءفاستعالا باب يف لخدو «فاصنإلا دح نع جرح هباحصأو

 :مقر 475/1«2] دمحأ هاور عماس نم ىعوأ غلبم برف هعمس امك هغلبف اًئيش انم عمس أرما هللا رضن :حيحصلا ثيدحلا

 ءاعوفرم دوعسم نبا نع [17 :مقر 2558/1] "هحيحص" يف نابح نباو [؟5017 :مقر] يذمرتلاو 7

 .اذه «هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو ههيقف ريغ هقف لماح بر :ةياور فو

 يف يقابلا دبع نب ركب وبأو رفظملا نباو ورسخ نباو يثراحلاو فسوي وبأ هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ
 يدذمرتلا هجرخأ اذه ديعس أ ثيدحو .ظفللا اذه يئاسنلاو 'تهلماك" يف يدع نبا هج رخخأو ( مهديناسم"

 الإ اًدانسإ رهشأ وه :لاقو ءاّدانسإ دوجأ يلع ثيدح :يليقعلا لاقو ؛"ءافعضلا" يف يليقعلاو مكاحلاو هجام نباو

 نب دمحم نع امهريغو 1١[ :مقر] دواد وبأو [" :مقر] يذمرتلا هاور :فيرط نع .ليقع نباب اجتحي مل امهنأ
 لاق «ميلستلا اهليلحتو ءريبكتلا اهميرحتو ءروهطلا ةالصلا حاتفم دي هللا لوسر لاق :لاق يلع نع ةيفنحلا
 ملكت دقو ءقودص وه ليقع نب دمحم نب هللا دبعو ,نسحأو بابلا اذه يف ءيش حصأ ثيدحلا اذه :يذمرتلا

 ميهاربإ نب قاحسإو لبنح نب دمحأ ناك :لوقي ليعامسإ نب دمحم تعمسو ؛هظفح لبق نم ملعلا لهأ ضعب هيف
 رباج نع بابلا يفو «ءثيدحلا براقم وهو :دمحم لاق ءليقع نب دمحم نب هللا دبع ثيدحب نوجتحي يديمحلاو

 مل نمل ةالص ال :اًعوفرم ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع يدعسلا نايفس يبأ فيرط نع هجام نبا هاورو .ديعس يبأو

 .[855 :مقر] اهريغ وأ ةضيرف يف ةروسو هلل دمحلا ب ةعكر لك يف أرقي
 .ميلستلا اهليلحتو ءريبكتلا اهميرحتو .روهطلا ةالصلا حاتفم :هظفلو ءاعوفرم دانسإلا اذهب يذمرتلا هجرحأو

 ؛ةشئاعو يلع نع بابلا يفو :لاق «[؟7/8 :مقر] اهريغ وأ ةضيرف يف ةروسو دمحلاب أرقي ل نمل ةالص الو

 ."ءوضولا باتك" يف لوأ هانبتك دقو «ديعس يبأ ثيدح نم حصأو اًدانسإ دوجأ بلاط يبأ نب يلع ثيدحو

 . كرابملا نباو يروثلا نايفس لوقي هبو ءمهدعب نمو ٌد5ُ ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو



 ةحنافلا ةءارقو ميلستلاو ةمبرحتلا نايب ١م ه ةالصلا باتك

 وبأ :لاقو ءريبكتلاب الإ ةالصلا يف لحرلا نوكي الو «ريبكتلا ةالصلا ميرحت نإ :قاحسإو دمحأو يعفاشلاو <

 .ةعطق نب كلام نب رذنملا همسا :ةرضن

 ءاهميرحت ريبكتلاو «ةالصلا حاتفم ءوضولا :ديعس يبأ نع ةءارقلا يف هجام نبا هاور ثيدحلاو :يراقلا لاقو

 ؛ةبيش يبأ نبا هاورو «ميلست نيتعكر فو ءاهريغ اهعمو باتكلا ةحتافب الإ ةالصلا ئرخت الو ءاهميلست ليلحتلاو
 مقيلو «رامحلا حيبذت حبذي الف مكدحأ عكر اذإو :داز هحام نباو ىلعي وبأ هاورو ءريرج نباو «دلخم نب يقبو

 بصنيلف سلج اذإو ؛هيمدق رودصو «هيتبكرو ءهيفكو ءهتهبج :مظعأ ةعبس ىلع دجسي ناسنإلا نإف ؛هبلص

 ءروهطلا ةالصلا حاتفم :ةعافر نب ةعافر يبأ نع يناربطلا ةياور فو ,ىرسيلا هلجر ضفخيلو ؛ئميلا هلجر

 "دمحلا"ب ةعكر لك يف أرقي ال نمل ةالص الو «ةميلست نيتععر لك فو «ميلستلا اهليلحتو «ريبكتلا اهمبرحتو

 اهريغو ةضيرف يف ةروسو
 هجرخأ -ههجو هللا مرك- بلاط يبأ نبا يلع نع :لوألا «ةباحصلا نم ةعبس .نع يورم ثيدحلا ةلمجلابو

 يف يذمرتلاو «"مهديناسم" يف رازبلاو هيوهار نب قاحسإو ةبيش يبأ نباو دمحأو ؛"مهننس" يف ةعبرألاو يعفاشلا
 ,نكسلا نباو مكاحلا هحّحصو «"ةصالخلا" يف يوونلا هنسحو «بابلا اذه يف ءيش حصأ وه :لاقو :"هعماج"

 هدانسإ يف :يليقعلا لاقو «ليقع نبا هب درفت :ميعن وبأ لاقو ءهجولا اذه نم الإ يلع نع هملعن ال :رازبلا لاقو

 هلاق ام سكع ىلع «بابلا اذه يف ءيش حصأ رباج ثيدح :يبرعلا نبا لاقو ءرباج ثيدح نم حصأ وهو «نيل

 ظ .نفلا اذهبي هنم دعقأ هنكل «يليقعلا

 «كيعس يبأ نع ةرضن يبأ نع فيرط قيرط نم هجام نباو «يذمرتلاو مامإلا هجرخأ يردخلا ديعس يبأ نع :يناثلاو

 مالك لاجرلا بابرأل معن .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو "هكردتسم" يف مكاحلا هاورو

 «ثيدحلا كورتم سيلو ءرسفمب سيل مهبم فيعضتلا نكل «هنوفعضيف دعس نبا :لاقي دقو ءباهش نب فيرط يف
 ءملسم طرش ىلع هنأ مكحف «نايفس ابأ عفان نب ةحلط مكاحلا هنإف ءفيرط نايفس وبأ هدنس فو :ظفاحلا لاقو

 نع هريغو فسوي وبأ هاور ثيدحلاو «ةمدقملا يف هانمجرت دق فيرطو .ملسم هل جرخي ملو ءفيعض فيرطو
 يلع وبأ وه «جالجللا هللا دبع نب دمحأب "هلماك" يف يدع نبا هفعضو «هقيرط نم ناربطلا هجرخأو «مامإلا

 .ةفينح يبأ قيرط نم امي درفني ءايشأ هلو :يدع نبا لاقو «ليطاوب ريكانم هل :يههذلا لاق «يناسارخلا يدنكلا

 نابح نبا هححصو «"رسيت امو باتكلا ةحتافب أرقن نأ انرمأ" :حيحص هجو نم ثيدحلا نم فرط دواد يبأ دنع مث

 :ظفلب نيصح نب نارمع ثيدح نم يدع نبا هاورو «ىلعي وبأو دمحأ هحرخأو «خلإ انرمأ :ظفلب هجولا اذه نم

 ةلكفاب دوعسم نبا نع "ناهبصأ خيرات" يف ميعن وبأ هج رخأو "اًدعاصف نيتيآو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ئرحت ال"

 - ."اهعم ءيشو'"



١ 
 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةمبرحتلا نايب 1/5 ةالصلا باتك

 ل ءاهميرحت ريبكتلاو «ةالصلا حاتفم ءوضولا :لاق ٌدتي هللا لوسر

 هيفو «يلع نع :امهادحإ :نيقيرط هل نأل ؛حصي ال هنإ :ثيدحلا لصأ يف هل "ةالصلا درفم" يف نابح نبا لاقو -

 «ميهاربإ نب ناسح مهوو ءهنع نايفس وبأ هب درفت «ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع :ةيناثلاو .فيعض وهو ليقع نبا

 ملعي لو «يروثلا دلاو وه نايفس ابأ نأ مهوت هنأ كلذو ؛ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع قورسم نب ديعس نع هاورف
 ءاندنع ةقث فيرط اذكو «ليقع نبا قيثوت ححارلا :انلق .اًيهاو ناكو باهش نب فيرط وه «رحآ نايفس ابأ نأ

 .ةيمستلا ثيداحأ يف يعليزلا هلاق امك ةعباتملا يف اًربتعم دعيو «هثيدحب ربتعي نأ نم لقأ الو

 هيفو ,هوحن "طسوألا همجعم'" يف يناربطلاو "”هنئيس" ف يطقرادلا هجرخأ ءديز نب هللا دبع نع :ثلاثلاو

 يف نابح نباو «هب درفتو اًضيأ ريثك نبا هركذو «مامهلا نبا هققح امك «هقيثوت اًضيأ هيف ححارلاو «يدقاولا

 .كورتم زمره وبأ عفان هيفو هب هلعأو «ةنيدملا يضاق ناميلس نب ىسوم نب دمحم هيفو ."ءافعضلا باتك"
 اًعوفرم سابع نبا نع ءاطع ثيدح نم "ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ ,رض سابع نب هللا دبع نع :عبارلاو

 هيفو ءاعوفرم هنع دهاحمب ثيدح نم رازبلاو «يناربطلاو ,دمحأ هجرحأ هللا دبع نب رباج نع :سماخلاو .هوحن
 :سداسلاو .ثيدحلا نيل :رجح نبا لاقو ءناسح هثيداحأ :يدع نبا لاق نكل ,فيعض وهو «تاتقلا ىحي وبأ

 .يدع نبا هج رخخأ ع ثيدح

 ةالصلا حاتفم :ظفلب اًقوقوم حيحص دنسب "ةالصلا باتك" يف ميعن وبأ هحرخأ دوعسم نبا ثيدح :عباسلاو

 يف ناك نإو هتحص يف ةيرم ال ثيدحلا نأ اذه نم رهظف «يقهيبلاو يناربطلا هاورو «ميلستلا اهؤاضقناو «ريبكتلا
 ةراشإ هيف :خلإ ءوضولا .ةاورلا ضعب حرح هيف حدقي الو «بايترا الب هب جاجتحالل لباق وهف ,مالك هقرط ضعب

 حاتفم هنوكو «هب ةالصلا ةحابتسا وه هب ةدوصقملا هتياغو يلصألا ضرغلا نأب ءوضولا يف ةينلا بوجو مدع ىلإ

 «باوثلا بترت ءافتناب مزليو «ةينلا ىلإ رقتفي ىح «ةدابع هعبطب هسفن يف نوكي الف «هتقيقح هب موقتي امم ةالصلا

 .ةحصلا برت ءافتنا

 زوجي ملو ان اًركنم «ربكألا هللا وأ ءربكأ هللا :ظفلب الإ ةعرحتلا زوحي ال :يعفاشلا لاق :اهميرحت ريبكتلاو

 يف الع دمحمو ةفينح وبأ زوجو «ريغ ال "ريبكلا هللا" عم فسوي وبأ امهزوحو ءاّركنم الإ دوادو دمحأو كلام
 وه امك "ربكأ هللا" ظفل وه نونسملا ناك نإو «ضرفلا هب طقسيل ؛ليجبتلاو ميظعتلا ئبني ام لك :ةعيرحتلا

 وه امغإ ةعرحتلا ةيضرف تابثإ نأ :اهنم ةلدأ امهلف ءظافلألا رهاوظ ىلع دمجني ال رئاغ قيقد امهرظنو ىروثأملا

 هلوق يف امك "ةبترلا يف ربكلا" نم ذوحأم ءميظعتلا وه :ةغللا يف ريبكتلاو (":رثدملا) ؛رّيكف َكَّبَرَوإ» :ىلاعت هلوقل

 ربك :ةصيوحو ةصيحم يدي نيب ملكتلا دارأ نيح لهس نب نمحرلا دبعل لهس نب هللا دبعو ةصيحم ثيدح يف
 ءلجأ هللا ظفلب وأ ءربكأ هللا :ظفلب ناك ءاوس «هنع ةعبنملا هب ةنذوملا ظافلألا عيمج لمشي ميظعتلا نيعم ءادأو ءرّبك
 .كلذك نمحرلا وأ ءمظعأ وأ



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١ ةالصلا باتك

 نوممعيف «ةيآلا نم ةميرحتلا ةيضرف ناذحأي امهأ :رهاظلا نم مهفي ام سيل هلعل مهنيب فالخلا أشنم يدنعو -

 نم اهوذحأي مهلك مهأ :فالخلا أشنم لب «ةروثأملا ثيداحألا نم كلذ نوذخأي مهأو ,ةيآلا قالطإل اهظافلأ

 الإ هلإ الو «هللا ناحبس :لوقي نأ نيعمب يمسو ؛للهو حّبسك «ليعفتلا نم رصقلا ةيصاخ نوذخأي مهف «باتكلا
 «قيفستلاو ؛حيبستلاو ءسيدقتلاو «هيزنتلا ف امك «باستنالاو ةبسنلا ةيصاخ هنم ناذحأي امهو هللا مسبو هللا

 رودي رمألا نأب يضقي قيقدلا رظنلا لب «ةيونعملا ىلع امهرظنو «ةيظفللا ةيصاخلا ىلع روصقم مهرظنف ؛كلذ ريغو
 .اقافتا ميظعتلا نعم ىلع لومحم ريبكتلا نأ ىلع

 ةروتالا راتؤلاو ناجعألا اولعتج رهو ذيع هزات ؟هيف قلطم وأ «نيعملا اذه يف لمجم وه له :هنأ يف فالخلاو

 عومجم ال «نايبلا باب يف ربكلا ةدام ربتعا انم يضاقلاف «باتكلا لمحم انايب حلصي دحاولا ربحو «هلامجإل اًنايب

 ةيلحتلاك «ةضراعلاو ةيلصألا ةيغيصلا ةأيملاو ةداملا ربتعا دمحأو كلامو ءاّعيمج امهربتعا يعفاشلاو ؛ةغيصلاو ةداملا

 دمحمو ةفينح وبأ هلعجو «قرعلا صنخشلا دمحأو كلامو ؛عونلا يعفاشلاو ءسنجلا ربتعا هنأك يضاقلاف «ماللاب

 لمتشا ظفل اميأف ؛هقالطإ ىلع يرحي هنأ يف قلطملا مكح ذأي لاعفألا يف ذوحأملا يردصملا ىعملا نأل ؛هيف اًفلطم
 .ةطوسبملا رخخألا انبتك ىلإ هلكن قلطم وأ لمحب هنأ ققحتو ءاريبكتو ةعيرحت حلص «ميظعتلا يعم ىلع

 نمحرلا مساب وأ هللا مساب نوكي نأ ن نم معأ ركذلاو (: ىلعألا) « ىَلَصَ هّيَر َمْسا َركْذَولم :ىلاعت هلوق :يناثلاو

 ١8٠١( :فارعألا) اهب ةوغداف ىنخلا ءامخألا 7 :ىلاعت هللا لاق «"ربكأ هللا" زاج امك "مظعأ نمحرلا" زاجف

 :اولوقي يح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :ثيدحلا يف دروو ١١١(« :ءارسإلا) 4ىَنْسُحْلا ُءاَمْسُأْلا ُهَلف اوُعْدَن اَم اي :لاقو

 .ىلوأ هعورف يفف «ناميإلا يف زاح اذإف ءاملسم ناك زيزعلا وأ نمحرلا الإ هلإ ال :لاق ول مث ءهللا الإ هلإ ال

 ديحوتلاب :لاق ؟ةالصلا نوحتتفي ءايبنألا ناك ءيش يأب :لئس هنأ ةيلاعلا بأ نع ةبيش يبأ نبا ىور ام :ثلاثلاو

 نع هلثمو ؛كأزحأ ةالصلا تحتف ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا يأب :لاق هنأ يبعشلا رثأ :عبارلاو .ليلهتلاو حيبستلاو

 ربك وأ حبس اذإ :لاق مكحلا نع ىليل يبأ نبا نعو «حاتتفالا يف أزجأ لله وأ ربك وأ حبس اذإ :يعخنلا نعو « يعجنلا

 .ركفتو مهفاف «ريبكتلا نع هأزجأ «ةالصلا حاتتفا ف لله وأ

 نم ءاملعلا بهذم وه :يوونلا لاق ءدمحأ لاق هبو ءضرف مالسلا ظفل ةباصإ :يعفاشلا لاق :اهليلحت ميلستلاو

 نم اذهو «يلصأ ٍنومتيأر امك اولص :ثيدحو «يوبنلا لعفلاب مه لدتساو ؛مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا

 «ميلستلا اهليلحتو :هلوقلو «قافتالاب ضرف وه يذلا ةعرحتلا ريبكتب هايإ مهرابتعالو «ةرمتسملا ةيعفاشلا ءافحس

 ءاضرف طمنلا اذهب اًضيأ ميلستلا ءاج «ثيدحلاب هعم دحتم ميلستلا نيع وهو «مارحإلاك اًضرف ناك امل ليلحتلاف

 يروثلا نايفسو يعخنلا ميهاربإو بيسملا نباو دوعسم نباو ىضترملا لوق وهو «ضرف ال بجاو اندنعو

 3 ظ ."يراخبلا حرش" يف لاطب نب نسحلا وبأ خيشلا هاكح امك يعازوألاو



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١ا//م ةالصلا باتك

 0 ءاهريغ اهعمو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ئرجت الو ,ملسف نيتعكر لك يفو

 دواد وبأ هجرخأ كتالص تيضق دقف اذه تيضق وأ اذه تلق اذإ :دوعسم نبا ثيدح يف هلوقب كسمتن نحنو -

 بحاص هلاق امك نييعتلاب ةيضرفلا يفاني رييختلاو 1٠005[« :مقر] "هدنسم" يف دمحأو 9170[0 :مقر] "هننس" يف

 يف ليلحتلا راصحناو «ةقيقحلا داحتا تبثي ال فراعتملا لمحلاو قداصتلا درج نأ :امهكسمت نع باوجلاو ,"ةيادهلا"

 وه يذلا لماكلا درفلا مامتهال كلذ لك لب ءرصحلل ربخلا فيرعت نأ الو «ىلوألا لمحلا ملسن الو «ميلستلا

 .ربكأ هللا ظفل هتباصإ هب ديرأ اذإ ريبكتلا ىلع ميرحتلا لمح يف امك «دارفألا نيب نم ةدمعلا

 اهيف لخديف «ىلاعت هل ميظعتلا لعفب اهيف هذحأ وه «ةالصلا يف عراشلا قح يف عراشلا دوصقم نأ :انهه رسلاو

 هل اًجرخم نوكي هنم عنصو لعفب هجورخ :اهنع جراخلل هدوصقمو «هل ةياغلا هذه ىلع ءانب ؛ةصلاخلا ةدابعلا

 ةياور ىلع هعنصب جورخملا ةيضرفب مامإلا لاق اذلو ؛كلذك هنأش لعف لك هل حلصيو «ميلستلا هيف ةدمعلاو ءاهنع

 ىلع اهتِلَع هتبظاومو :"ةغيصلاو ةداملاب ةصوصخم ةدابع هنوك" جرحملا عنصلا اذه يف بجي الو «يعدربلا ديعس يبأ

 ءمالسلا ظفل ركذي حلو ؛هملعي ل ثيح يبارعألا ثيدحب كسمتي دقو .مهفاف «هتيضرف ال هبوجو ثروأ ميلستلا

 .دحأ دنع ضرفي ال ثيح «يناثلا ميلستلا ىلع سايقلابو «هملعل ؛ءاضرف ناك ولو

 بهذم وه امك «بدنلا ىلع رمألاو «لفنلا ىلع ةلومحم ةالصلاف هرهاظ ىلع لمح نإ :خلإ نيتعكر لك يفو
 ىععم ىلع ميلستلا لمح نإو «ئم ىئثم ةالصلا :درو ام ىلع ءانب «لفاونلا يف ةينثتلا بابحتسا يف نيبحاصلا

 لفاونلا يف ةيضرفلا يأ ,بوجولا ىلع رمألا لمحيف «يتأيس ام ىلع مامإلا هيلع هلمحو ؛قيقحتلا وه امك دهشتلا
 ةيعابرلاو ةيثالثلا ضئارفلا يف «ةيضرفلا ةجرد نع لزانلا ئظلا بوجولا ىلع وأ ءدهشتلا ردق دوعقلا نيعمب

 يف ءافلاو «ىلوأ بدنلا ىلع لمحلاف «ةبجاو ال ةنس حصألا ىلع ةءارقلا نكل «دهشتلا ةءارق نعمه ءاّضيأ لفاونلاو

 .مهمالك يف ريثك هرئاظنو اذهو ءملسف نيتعكرلا يف امأ يأ «ةردقملا "امأ" ل باوجو ةدئاز امإ "'ملسف" :هلوق

 نأ لاحلاو «باتكلا ةحتافب الإ الماك ءازجإ ةءارقلا هيف ضرفت ةالصلا نم ةعكر ئرحت ال يأ :خلإ ئرجت الو

 اذهو «لفنلا تاعكر عيمجو ءضرفلا يلوأ يف اهتءارق امكح وأ ةقيقح بجيف «تايآلاو روسلا نم اهريغ اهعم
 ةعكر لك يف ةءارقلا ةيضرفب ؛مهريغو ةيعفاشلا جتحا نكل ,مهرافسأ يف ةيفنحلا اهدروأ «راثآلاب تباث صيصختتلا

 دمحلا ب ةعكر لك يف أرقي مل نمل ةالص ال :ظفلب اعوفرم ديعس يبأ نع فيعض دنسب هحام نبا هجرخأ امم

 ةحتافب أرقن نأ انرمأ" :ظفلب هنع حيحص دنسب دواد وبأ هجرخأ امو «[859 :مقر] اهريغو ةضيرف ف ةروسو
 ثيدح يف ٠١9[ :مقر 215/؟] يقهيبلاو نابح نباو دمحأ هحرخأ ابو 8١8[« :مقر] "رسيت امو باتكلا
 يف أرقي ناك" :اعوفرم ةداتق يبأ نع يرامخبلا هجرتخأ ابو ,ةعكر لك ف كلذ لعفا مث :هرخآ يفو هتالص ءيسملا

 -  ."ةياقولا حرش ىلع ةيامحلا حرص"ب ةموسوملا انيشاوح يف طوسبم ماقملاو اذه ,"باتكلا ةحتاف ةعكر لك



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١ 84 ةالصلا باتك

 :ةفينح يبأل تلق :هرحآ يف دازو «هلثم ةفينح يبأ نع يرقملا نع :ىرخأ ةياور يفو

 يفو ؛ءقدص :يرقملا لاق ,دهشتلا نعي :لاقف ؟ملسف نيتعكر لك يف :هلوقب ئعي ام

 .ءيش اهعمو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ئرجي الو :هرخآ يف دازو «هوحن :ةياور

 امك اولص :ثيدحب جاجتحالا امأو :ءيسملا ثيدح يف مهوتي اميف الإ ةيضرفلا ىلع اهلك هذه يف ليلد الو -

 ةلمتشم تناك هتالص نأل ؛اًدج بيجعف عضاوم يف ةيعفاشلا لاثمأ نم عاش امك «بوجولا ىلع يلصأ نومتيأر

 اذه قأنسو ءاهوجو لب ةحتافلا ةيضرف تبثي ال انررق ام ىلعو «ضئارفلاو تابحاولاو نئسلاو بادآلا ىلع

 .لوقلا لبقتسم يف ثحبلا

 بحي ال هنأ :كلام باحصأ نم ةرفص يبأ نب دمحمو «ةعيبرو هن يلع نع يضاقلا ىكح دقف ةءارقلا سفن امأو

 نييرخألا نيتعكرلا يف بحت ال :د يعازوألاو يروثلاو ةفينح وبأ لاقو ءكلام نع ةذاش ةياور يهو ءألصأ ةءارق

 ةحنافلا :لاقو «يوونلا هلقن ةعكر لك يف اهوجو ىلع فلخلاو فلسلا روهمجو ء,تكس وأ حبس وأ أرق :رايخلاب لب

 نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمجو «يعفاشلاو كلام بهذم اذهو ءاهنع زجاعل الإ اهريغ ئزخي ال ةنيعتم

 "رسيت ام أرقا" :ثيدحل ؛نآرقلا نم ةيآ بحاولا لب ةحتافلا بحت ال :ةليلق ةفئاطو ةفينح وبأ لاقو :مهدعب

 اهيوجو مدع اوبسن نىح «ضرفلاو بجاولا نيب قرفلا يف مهربدت مدع نم يوونلا لاثمأ تافاخس نم اذه :انلق

 نم هيلع حلطصملا ضرفلا صوصخ لوق تابثإ ىلع ردقي ال هلعلو ءروهمجلا ىلإ اهوحو اوبسنو «ةيفنحلا ىلإ

 تاريبكتو 8 يبلا ىلع ةالصلاو «نيدهشتلا بجوأ دقف لبنح نب دمحأ امأو «نيعباتلا رباكأو ةباحصلا

 اولص :ثيدحب لدتسي نأب قحأو قصلأ وهو «هريغو يوونلا هلقن امك دوجسلاو عوكرلا تاحيبستو «لاقتنالا

 ءامهريغو تاحيبستلاو تاريبكتلا نود «ةالصلاو ريخألا دهشتلل ةبجوملا ةيعفاشلا نود يلصأ نومتيأر امك

 هديب بهذملا ناكرأو ثيدحلا يناعم ةمزأ لعلف «بدنلا ىلع انهه ثيدحلا لمحي هنأ :يوونلا نم بجعلاو

 .ءاشي فيك اهفطعي

 «ثيداحألا هذه لاثمأب نيكسمتم «ةالصلل ةحتافلا ةينكر ىلإ نورحخآو كلامو يعفاشلا بهذ :خلإ ئرجي الو

 يذمرتلاو 259414 :مقر ملسمو اه“ :مقر يراخبلا] ةتسلا ةمئألا هجرحأ باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال :ثيدحف

 دومحم ثيدح نم مهبتك ف [8137 :مقر هحام نباو 4٠١« :مقر يئاسنلاو :مقر دوادوبأو 7517 :مقر

 ئرحب ال :ظفلب يطقرادلا هاورو «باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال :اعوفرم تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا نب

 هجرخأ امك ةريره يبأ ثيدح نم نابح نبا هجرخأو ؛حيحص هدانسإ :لاقو ١1[4 :مقر 2881/1] لإ ةالصلا

 .باتكلا ةحتافب اذو «هنع ءاطع ةياورب مامإلا



 ةحتافلا ةءارقو ميلسعلاو ةمبرحتلا نايب ١م ةالصلا باتك

 يدانم ىدان :لاق ةريره يبأ ع حابر أ نب ءاطع نع ةفينح وبأ - 6

 0111 ا :ةءارقب الإ ةالص ال :ةنيدملاب ٌدْقك هللا لوسر

 نب هللا دبعو ةداتق يبأو سنأو ةشئاعو ةريره ىبأ نع بابلا يقو :ةدابع نع ثيدحلا جارحإ دعب يذمرتلا لاقو -

 مهنم دلك يلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو .حيحص نسح ثيدح ةدابع ثيدح :لاق مث «رمع

 ةحتاف ةءارقب الإ ةالص ئرزحجت ال :اولاق ,مهريغو نيصح نب نارمعو هللا دبع نب رباجو باطخلا نب رمع

 ةحص يفنت اهرهاظب اًهإف ؛رهاظ ام مهلالدتسا هجوو .قاحسإو يعفاشلاو كرابملا نبا لوقي هبو «باتكلا

 ضلئارفلا نم سيلو «هيف اضرف نوكي ءيشلا ةحص هيلع فقوتي امو «ةحتافلا ةءارق نودب اهءازجإو ةالصلا

 .ناكرألا نم وهف ةيحراخلا

 0006-00 ةالصلا تمسق :اعوفرم ةريره يبأ نع ثيدحلا ةمئأ نم هريغو "أطوملا" يف كلام هاور اع لنك دقو

 اًهوكو ءامل ةينكرلا ةدشل ؛امّب ةدحتم ةالصلا نيع اهلعج دقف «ةحتافلا وه امنإ مسقملا نإف ؛ثيدحلا نيفصن يدبع

 مامتهالا اذهف ءاهئازإب اهريغ اهيف سيل «ةالصلا نيع اهأكف ءناكرألا نم اهيف ام مظعمو ءال مظعأ اًءزح

 يف ةحتافلا أرقو ىلص ةنس نيرشعو ةثالث ةدم يف نك يبلا نأب لدتسي دقو ءاهل ةحتافلا ةينكر يف حيرص ءانتعالاو

 4ةوغبتافإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةعباتم انئيلع بجتف «هتالص

 دقو «يلصأ نومتيأر امك اولص :ٌدُي هلوقو ١"(« :نارمع لآ) «يِنوُعبتاَف هلا َنوُيِحُت ْمُتنُك ْنِإ لق :هلوقو

 ديعولا تحت لحدي اهكراتف ةالصلا ف باتكلا ةحتافب أرقي فلاخملاو قفاوملا برغلاو قرشلا لهأ عيمج نأ لدتسي

 ١١8( :ءاسنلا) #ىلَوَت اَم هَلَون َنيِنِمْوُملا ليبَس ريغ ْعبَعيَو ىدهلا هل َنّيبت اَم ِدْعَب نِم َلوُسَّرلا ٍققاشُي ْنَمٌوه :ىلاعت هلوقب
 فخسأ امهف «ةيعفاشلا مظاعأ ضعب نم ارهتشا نإو لالدتسالا نم ناهجولا ناذهو ءاضرف اهتءارق نوكتف

 .هتصاخ وأ دورولا ةماعلا تاطلاغملا نم دعي نأ يغبني امهنع شتف ول لب ءاهيلإ ىغصي نأ نم نودأو نهوأو

 ثيدحلا اذه خا ةريره ىبأ نع ."مهديناسم" يف رفظملا نباو ورسم نباو لدعلا ةحلط هاور اذكم :ةفينح وبأ

 لهأ 2 يدانأ نأ 2 هلللا لوسر يبرمأ" :ظفلب مامإلا قيرط نم "هطسوأ" 3 اذكه ياربطلا هج رخخأ

 نبا هقثو :انلق «ةاطرأ نب جاجح هيفو رخآ قيرط نم هجرخأو «فيعض هدنسو [ 4 :مقر ١٠9/8 ]"ةنيدملا

 لاقو «ظافحلا نم ناك :دمحأ نع بلاط وبأ لاقو «ثيدحلا زئاح :يلجعلا لاقو «يروثلا نايفسو حين يبأ

 يف ام ىلع هريغو ةبعش هقلوو .ظفاحلا هركذ اذك ءاسلدم اظفاح ناك :رازبلا لاقو ءسلدم قودص :ةعرز وبأ

 لاسرإلاو سيلدتلا :انلق .ملعلا لهأب قيلي ال هيت هيف ناكو "سيلدتلا" هيلع مقن ام رثكأو :لاقو «"يبهذلا نازيم"
 يناربطلا فىورو («ىفعض هدنس قو رخأ هحجو نم مامإلا ظفلب يدع نبا هج رخخأ ثيدحلاو .اندنع نيح رجب سيل

 - ٠ نآرقلا نم نيتيآو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال :ظفلب



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةيرحتلا نايب 4١ ةالصلا باتك
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 [4 :مقر 27148/1] ةعزخ نباو «تاقث هلاجرو «باتكلا ةحتافب أرقي لد نم ةالص ئزحتب ال :ظفلب يطقرادلاو <

 «يديب ذحأف :لاق ؟مامإلا فلخ تنك نإو :تلق :هيفو «باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص ئرحت ال :هنع نابح نباو

 .ديناسملاو نئسلاو حاحصلا باحصأ نم ريثك هجرحأ ةريره يبأ ثيدح :ةلمجلابو .كسفن يف امي أرقا :لاقو

 ةيضرفلا نأ :لوألا ةهيبن ةهجوم هوحوو «ةهيحو ةلدأ ةحتافلا صوصخ ةيضرف مدع وهو مهكلسم ىلع ةيفنحللو
 رسيت ام لكل ةلماش ةماع "ام" ةظفلو 7١( :لمزملا) «ِنآَْقْلا َنِم َرَّسيَت ام اوأَرفاف :ىلاعت هلوقب تتبث امنإ ةيعطقلا

 اميف يعطق هنأ :انلوصأ يف ررقت ام ىلع باتكلا ماعل اصصخم حلصي ال دحاولا ربخو ءاهريغ وأ ةحتاف ناك ءاوس

 يف ةمكحم تسيل اهنأ ىلع ءانب ؛:ةماع تسيل "ام" ةظفل نأ انملس :لوقن وأ ,يعطقلا ضراعي ال ئظلاف «هلوانتي

 قلطمل اًديقم حلصي ال ربخلاف ءاهريغ وأ تناك ةحتاف صوصخلا ديق نع قلطم ةيآلا ظفلف هيف ةرهاظ لب مومعلا

 هتوبثل ؛اضرف ةماتلا ةيآلا وهو «"نآرقلا" هيلع قلطي ام ندأ نوكيف ءنيظلاب يعطقلا ىلع ةدايز هنأل ؛باتكلا

 «نيليلدلاب المع كلذ نوكيف «اعيداحألاو زابخألل ؟اًحناؤانهبلا ةروسلا مضو ةحتافلا صوصخو «باتكلاب

 .ةنسلا لامعإو باتكلا لامهإ اصوصخ موصخلا هبكترا امك ءرخآلل الامعإ امهدحأل ًالامهإ ال

 ا رسيت ام لك ةالصلا يف أرقي نأ يضتقي "ام" ةظفل مومع نأ دري ال اذه ىلعو

 اًماع داع ,يعطقلا مومعلا مقتسي مل اذإو ,عامجإلا فالخ وهو «نآرقلا عيمج ةءارق ةيضرف وهو «ةعكر لك يف

 وه مومعلا :لوقن وأ «ةماع ال ةقلطم اهلعم انأل كلذو ؛دحاولا ربخب هيلع دازي نىيظ وهو «ءضعبلا صوصخم

 هلولدم وهو لوألا وه ناك نإو مومعلا يف ربتعملاو «ةيلدبلا ليبس ىلع وأ ؛عامتجالا ليبس ىلع امإ لومشلا
 ىلعو «ريسيتلا ىلع انهه رمألا ئبم نأل ؛ةقيقحلا رذعتل ؛يناثلا ىلع انهه هلمحن انكل ءيزاحمبلا ىناثلاو «يقيقحلا

 .ارسعم رسيملا دوعي عامتحالا ريدقت

 ةءارق هل ركذي ملو ءاهفانيمطاو اهليدعتو اهضئارفو ةالصلا ناكرأ ميلعت ددصب كانه هنإف «يبارعألا ثيدح :يناثلاو

 ثيدح :ثلاثلاو .نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث :هلوقب ىفتكا لب ؛هركذل اًضرف تناك ولو ةحتافلا صوصخ

 نم :اًعوفرم مهريغو ١84[ :مقر] كلامو 87١[ :مقر] دواد وبأو ["9© :مقر] ملسم هحرخأ «ةريره يبأ
 .«فرعلاو ةغللا هيلع لدي ءصقانلا ئعم. "جادخلا" نإف ؛مامت ريغ جادح يهف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص

 «تاذلاب ال تافصلاب قلعتي ناصقنلاو «دسافلا نعم. ال ثيدحلا ظفل هيلع يدانيو دهشي ام ىلع مامتلاب هتلباقمو

 .اهضورف نم ضرف كرتب ال تابجاولا نم بجاو كرتب ةالصلا ىلإ ناصقنلا قرطتيف «تاذلاب نالطبلاو داسفلاو

 نوكي الف «يوارلا همهف امال ثيدحلاب انجاجتحا نإف ءانيلع ضهتني ليلدب سيلف ةريره يبأك يوارلا مهف امأو

 -ِ ؛بحاولا كرتل ؛اهنم اًصقان اًدرف لب «ةالصلا نم الماك اًدرف يأ ةلماك ةمات ةحتافلا نع ةيلاخلا ةالصلا



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١م؟ ةالصلا باتك
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 نع مامإلا هجرخأ ام :عبارلاو .صقان درف نمض يف تناك نإو هتقيقح سفن هب ررقتيو «ةالصلا لصأ ققحتيف -

 :هظفلو ءهنع يدهنلا نامثع يبأ ةياورب دواد وبأ هحرخأو «باتكلا ةحتافب ولو ةءارقب الإ ةالص ال :ةريره يبأ

 ريشي ةلصتملا "ولو" ةظفل نإف «[1815 :مقر] داز امف باتكلا ةحتافب ولو نآرقب الإ ةالص ال :ةنيدملا يف دانف جرخأ

 .اهصوصخ ةحتافلا ضرفي الف ءاهريغلو اهل ةءارقلا ميمعت ىلإ يمؤيو «ةحتافلا صيصخت مدع ىلإ

 وأ ةحيحص امإ :ربخلا ردقيف «ةبسنلاب قلعتي ةلاحم الف ءدرفملاب هقلعت روصتي ال يطبارلا بلسلا نأ :سماخلاو

 اذإو «يناثلا لامتحا نم لقأ الف «لوألا ناحجر ملس ولو «مالكلا يف ناعئاش ناحيحص نيلامتحالا الكو «ةلماك

 وأ هرتاوت ملس ولف «دحاولا ربخ يف نظ ىلع نظ قبطنا ةهبشلا هذه قرطتلف ؛لالدتسالا لطب لامتحالا ءاج

 .باتكلا ىلع هب دازي ىح اًمكحم نوكي الف «ةيعطقلا ءاقب مدعل ؛ةيضرفلا هب تبثي ثيح غلبي مل اًضيأ هترهش

 ةالص الو «دجسملا يق الإ دجسملا راج ةالص ال 2 هلوقك «ةريثك ثيداحأب ضوقنم مهلالدتسا نأ :سداسلاو

 :عباسلاو .ةحصلا لصأ يفن ال ءلامكلا يفن الإ هيف ظحالي ال امث مسي مل نمل ءوضو الو ءعجري يح قبآلا دبعلل

 ريثك يف درو ام ىلع داز ام وأ «نيتيآ وأ «ةحتافلا ىلإ ةمضنم ةروس ةيضرف ريرقتلا اذه ىلع مزلي هنأب ضوقنم هنأ
 ةروسو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال :اعوفرم "لماكلا" يف يدع نبا هجرحأ ديعس يبأ ثيدحك :«ثيداحألا نم

 نيالا ةنقافب ذل هالو عوق هيكل قوز" يلع اهو ةحافلا ١ قيادتنا لق للا ل وسو رائع" ةةياززو قلو «اينفم

 نب قاحسإو ةبيش يبأ نبا هجرأو ؛هنع هجام نباو يذمرتلا هاورو «"اهريغ وأ ةضيرف يف" :ظفل يفو ءاهريغ اهعمو
 نآرقلا مأب الإ ةالص ال :ديعس يبأ نع ةرضن يبأ ثيدح نم "نييماشلا دنسم" يف ناربطلاو «"امهيدنسم" يف هيوهار

 ."ةيانبلا" يف ئيعلا لاق اذك ءاهريغ اهعمو

 نكمي نأ امإ :لوألا ىلعو ءانبولطم لب مهولطم قفاوي ال يناثلاو ءلامكلا وأ ةحصلا ردقي نأ امإ هنأ :نماثلاو

 «يه ثيح نم ةعيبطلا سفن ةدارإ ىلع رصتقي لب ؟نكمي ال وأ ءاصقان وأ الماك ةحصلا دارفأ نم درف ةدارإ

 ىلعو «ةحصلا لصأ يفتني الف ؛"ةلماكلا ةحصلا" وهو دارفألا نم لماكلا ةدارإ زاوحل مهمارمل مغارم اًضيأ لوألاف

 عم ةلسرم ربتعت وأ «ةقلطملا ةعيبطلاب اهنع ربعي دقو «قالطإلاو مومعلا عم ةظوحلم ةعيبطلا ذخؤي نأ امإ :يناثلا

 ةبترملا هذه نأل ؛مهدوصقمل مزلتسم ريغ اًضيأ يناثلاو «ةعيبطلا قلطمم اهنع ربعي دقو ؛همدعو ديق ةظحالم ريغ

 .ةحصلا لصأ ءافتنا ىلع لدي الف هئافتناب يفتنتو ءدرف دوجوب دحوت

 ثيح نم يفنملا هب فصوي نأب «هلبق وأ ,مومعلاو قالطإلا فصو ةظحالم دعب يفنلا ربتعي نأ امإ لوألا ىلعو
 لومه يف امك امهنيب قرفلا ةلمحلابو «توبثلاب ال يفنلاب قالطإلا ديق قلعتيف «تبثم وه ثيح نم ال يفنم وه
 - 2 #روخف ٍلاَتْخُم لك ُبِحْيالإ# :ىلاعت هلوق يف ليق امك مومعلا بلسو بلسلا مومعو «لومشلا يفنو يفنلا



 ةلمسبلاب رهجلا مدع نايب ١ملأ؟ ةالصلا باتك

 .باتكلا ةحتافب ولو

 [ةلمسبلاب رهجلا مدع نايبإ

 رمعو ءركب وبأو دي يبلا ناك :لاق سنأ نع دامح نع ةفينح وبأ -3

 ."ييحارلا نيحرلا هللا سب" نوره ال

 هلوق يف ليق امكو ءامهدحأ رهاظلا ناك نإو نيرمألا لمتحت يفنلا تحت ةعقاولا ةركنلا يف امكو «,( :نامقل) -

 ةبطخ يف ليق امكو «هلبق ال يفنلا دورو دعب ةغلابملا رابتعا نإ (71 :تلصف) ديل مالظي كبَر اًمَوإ» : ىلاعت

 لوألاف ءرهاظلا وه ام ىلع ةدرفملا ةغيصلا سفن يف ال يفنلا يف يه امنإ ةغلابملا نإ :"ريدق هب دجي ملف" :يواضيبلا

 مكو .مهدعاسي ردق يأ تالامتحالا هذه ىلإ رظناف .اعفن يدجي ام مه بحصتسي ال يناثلاو ؛هنوحني امل مث

 .كبحأو كدعاس ام. كبر هللا ركشاو ءاندضاعي لامتحالا نم

 هنوك نكميو عطقنم هلعل] :خلإ سنأ نع .خلإ ةحتافب ةءارق ةءارقلا كلت تناك نإو يأ :باتكلا ةحتافب ولو

 هاور سنأ ثيدح [.ةباحصلا رخاوأ نم وه سنأل اكردم نوكيف اقافتا يعبات مامإلا خيش اًدامح نأل الون

 اوناك رمعو ركب ابأو دلك يبلا نأ :يراخبلا ظفلو ءامهريغو 8١7[ :مقر] هحام نباو [7/47 :مقر] يراخبلا
 رمعو ركب يبأو 2 يبنلا فلخ تيلص :هنع ملسم ةياور فو «"نيملاعلا بر هلل دمحلا" ب ةالصلا نوحتتفي

 هللا مسب"ب نورهجي ال اوناكف :هنع ةياور يفو ؛"ميحرلا نمحرلا هللا مسب"ب أرقي مهنم اًدحأ عمسأ ملف نامثعو

 .["95 :مقر] "ميحرلا نمحرلا
 9 فلخ تيلص :هنعو ؛حيحصلا طرش ىلع دانسإب يئاسنلاو ١1874[ :مقر 2179/] دمحأ هحرخأ

 سنأ نع نسحلا نع يتاربطلا ىورو ءهجام نبا هاور "ميحرلا نمحرلا هللا مسب" نوفخي مهلكف رمعو ركب يبأو
 بهذم وه اذهو كاّيلعو نامثعو رمعو ركب ابأو "ميحرلا نمحرلا هللا مسب"ب رسي ناك ملكي هللا لوسر نأ

 ؛لفغملا نب هللا دبعو رساي نب رامعو ريبزلا نباو دوعسم نبا لوق وهو :رذنملا نباو ربلا دبع نبا لاقو «يروثلا
 يرهزلاو شمعألاو زيزعلا دبع نب رمعو ةداتقو «كرابملا نبا هللا دبعو يعازوألاو يعخنلاو يبعشلاو نسحلاو
 .يراقلا هلاق اذك قاحسإو دمحأو ديبع يبأو دامحو ,دهاجمو

 لَو يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو :هنيسحتو لفغملا نب هللا دبع ثيدح 00 لاقو

 دمحأو كرابملا نباو يروثلا نايفس لوقي هبو «نيعباتلا نم مهدعب نمو ءمهريغو يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ
 .هسفن ف اهوقيو :اولاق "ميحرلا ب ل



 ةلمسبلاب رهجلا مدع نايب ١/65 ةالصلا باتك

 فلخ ىلص هنأ :لفغم نب هللا دبع نب ديزي نع نايفس يبأ نع ةفينح وبأ ١-
 باهش نب فيرط

 الجر كنار املقو :لاق هحام نبا ظفلف ءامهريغو هجام نباو يذمرتلا هاور لفغملا نبا ثيدح ا ديزي نع

 ينإف ؛ثدحلاو كايإ !نيب يأ :لاقف ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ًأرقأ انأو نيعمسف «هنم اًندح مالسإلا يف هيلع دشأ

 هللا دمدللا :لقف تأرق اذإف هلوقي مهنم الجر عمسأ ملف نامثع عمو رمعو ركب يبأ عمو ٌدن هللا لوسر عم تيلص

 .[ 85 :مقر] نيملاعلا بر

 لفغملا نب هللا دبع ثيدح هيف دروأو رهجلا كرت يف اًباب باوبألا يف هنديد وه ام ىلع نيباب انهه عضو يذمرتلاو
 ثدحلاو كايإ ثدحم !نب يأ :لاقف ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لوقأ ةالصلا يف انأو يبأ نيعمس :لاق «هنع هنبا ةياورب

 تيلص دقو :لاقو «هنم نعي مالسإلا يف ثدحلا هيلإ ضغبأ ناك ٌدن هللا لوسر باحصأ نم اًدحأ رأ ملو :لاق
 دمحلا :لقف تيلص تنأ اذإ اهلقت الف ءاهوقي مهنم اًدحأ عمسأ ملف نامثع عمو رمعو ركب يبأ عمو دك يبلا عم

 اعلا رد
 سابع نبا ثيدح هيف دروأو «ةلمسبلاب رهجلا ىأر نميف اًبابو ءنسح ثيدح لفغملا نب هللا دبع ثيدح :لاق مث

 نم ملعلا لهأ نم ةدع هب لاق دقو كاذب هدانسإ سيلو :لاق مث "ميحرلا نمحرلا هللا مسب"ب هتالص حتتفي :اعوفرم

 مسب"ب رهجلا اوأر نيعباتلا نم مهدعب نمو «ريبزلا نباو سابع نباو رمع نباو ةريره وبأ مهنم دك يبلا باحصأ

 رفظملا نباو ورسح نباو لدعلا ةحلط اهجرخأ مامإلا نع ةياورلا هذه .يعفاشلا لوقي هبو «"'ميحرلا نمحرلا
 ."كتمغن" ظفل ريغ نتملاو دنسلا اذهبي يناربطلا هجرخأو ل يف يثراحلاو

 يف ثدحلا :ظفلب رحخآ قيرط نم هجام نباو يئاسنلاو [؟ 44 :مقر] يذمرتلاو «”'هدنسم" يف دمحأ هاور هوحنبو
 دنسلا يف مث ءاهوقي مهنم اًدحأ عمسأ ملف نامثع عمو رمع عمو ركب يبأ عمو دي يبلا عم تيلص دقف «مالسإلا

 نيعم نبا هقثو ءاضيأ ننسلا باحصأ دنع وه امك «ةيابع نب سيق هيلع هعبات نكل هيف ملكتم فيرط نايفس وبأ

 نع دامح قيرط نم اًضيأ مامإلا هاور رهجلا مدعو .نابح نباو يئاسنلا هب جتحا دقف هللا دبع نب ديزي امأو «هريغو

 هظفلبو «يقابلا دبع نب ركب وبأو رفظملا نباو ورسح نبا هاور نيخيشلا رهج مدعو ءهرهج مدع يف هعفر سنأ
 تاج مهاجورو ةىطقر دئاو تاج قباو ةعرخ نباو ناسا وديع دمحأ هجرخأ

 عمسأ ملف :ظفلب سنأ نع ملسم ىورو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب نورسي اوناكف :ياربطلاو ةميزخ نبال ةياور فو
 ةءارقلاو ريبصلاب الملا ين داك 00 ا

 كميتحرلا :نمخترلا هللا مشب "ب نورسي اوناك :هنغ قاربطلا ئورو +[855 «مقر] "نيملاعلا تز هلل دمحلا"ب

 يف دقو هللا لوسر رهج ام :لاق ءدوعسم نبا نع ميهاربإ ثيدح نم "نآرقلا ماكحأ" يف يزارلا ركب وبأ جرخأو

 ىورو «ةلمسبلاب نارهجي ال يلعو رمع ناك :لاق لئاو بأ نع يواحطلاو ءرمع الو ركب وبأ الو «ةبوتكم ةالص

 2 ةريره يبأو سابع نباو ةداتق بأ فلخ تيلص :باهش نب حلاص قيرط نم بيطخلاو نيطقرادلا



 ةلمسبلاب رهجلا مدع تنايب ا ١ مه ةالصلا باتك

 هع حا اداب :لاق فرصنا املف «"ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب"ب رهجف مامإ

 وسو ا ايلا

 ” وال هللا نبع ا

 هي 2 :ليق ا

 .لفغم نب هللا دبع نع روهشم ربخلا

 «ةقث يوق وه لب «فيعضب سيل :تلق «فيعض :ليق «ةمأوتلا ىلوم وه حلاصو «نورهجي ال اوناكف ديعس يبأو -
 لاقو ءجيرح نباو بئذ يبأ نباك «هنع ءامدقلا ةياورب سأب ال :يدع نبا لاق ؛حلاص يبأ ناهبن نب حلاص وهو

 وهف «لبق هنم عم نمف «تومي نأ لبق فرخ دق ناكو «ةقث :نيعم نبا نع يرودلا ىورو «؛ثيدحلا حلاص :دمحأ

 دعب يروثلا هنم عمسف ءربكو فرح هنأ الإ ةقث :ئيدملا نبا لاقو «ةجح ةقث :هنع رم يبأ نبا لاقو «تبث

 :روصنم نب ديعس هاور ثيدحلاو «ةقث ىيحي نع ديعس نب نامثع لاقو ءكلذ لبق بئذ يبأ نبا عامسو .«فرخلا

 هنأ :ئطقرادلا نع يورو «ةالصلا يف ةلمسبلاو ذوعتلا نورسي اوناك :لاق «لئاو يبأ نع نيصح نع دلاخ انثدح

 ظ ."يراقلا ةدمع"و «"ةيادهلا" حرش يف هيف مالكلا طسب ئيعلا نيدلا ردبو «عوفرم ءيش رهجلا يف حصي مل

 يف جرخم وهو سنأ ثيدح :اهنم «ديناسألا ةديج ةريهش ةريثك ثيداحأ رهجلا مدع بناح يف ةلمجلابو :لوقأ
 ء'هننس" يف يئطقرادلاو «'ةحيحص" يف نابح نباو «"هدنسم" يف دمحأو ,"هننس" يف يئاسنلا هاورو ؛"نيحيحصلا"

 "ةيلحلا" يف ممل نارا با يف يناربطلل ظفل يفو ؛"ميحرلا ن نيرا هل يجب ديار ارك :هيف اولاقو

 لاحرو ؛"ميحرلا نمحرلا هللا مسب"ب نورسي اوناكف :"راثآلا حرش" يف يواحطلاو "رصتخملا" يف ةيزخ نباو
 ناك هنأ :هنع ةبيش يبأ نبا هج رخخأ «دوعسم نبا ثيدح :اهنمو .تاقثلا يف مهل جرخم «تاقث مهلك تاياورلا هذه

 .دمحلا كل انبرو ةذاعتسالاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب يفخي

 ذوعتلا :مامإلا نهيفخي عبرأ :لاق ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ نع "راثآلا باتك" يف نسحلا نب دمحم هاورو

 04 اديرواط ليحل .ليرط همالعو روكا تتحمر: ءزوماو الدامر عوللا كداجيبتو ويحمل نيعرلا هللا مسبو
 ثحبملا اذه يفو ,"ريدقلا حتف"و "ةيانبلا"ك لاجرلا لوحفلا بتك يف هنع غورفم هنأ ىلع ًاليوعت «لاقملا حشك

 ضعب لاق ىنح «كلذ ريغو لئالدلا ةوقو «ديناسألا ةدوجو «ثيداحألا ةرثك ةهج نم لوشأ مهتفكو ءححرأ انتفك
 .فيعض هنمو «(حيحص هنمف : :ةباحصلا نم امأو ع يبش 3056 هللا لوسر نع رهجلا يف حصي مل هنإ :ئيطقرادلاك ظافحلا

 هيلع ئثي نأ نم رهشأ وهو هللا دبع نب ديزي هنبا هنع هاور :روهشم .هنبا ديزي ىلإ يهتني هنأ ال :باوصلا وهو
 .نيعم نبا هقثو ةماعن وبأو ءدمحأ هنع هجرحأ ةماعن وبأو «هريغو وه هحرحأ نايفس يبأ قيرطو «هنع يناربطلا هاور



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١م ةالصلا باتك

 ءءاشعلا هل هللا لوسر عم تيلص :لاق ءاربلا نع يدع نع ةفينح وبأ -7

 . نوتيزلاو نيتلا"ب أرق

 دك يبلا تعمس :لاق كلام نب ةبطق نع دايز نع رعسمو ةفينح وبأ -7
 .(١٠6:ق) يَ اهل باقي لحلو رجفلا يعكر ىدحإ ف أرقي

 ضعب ىلع هضعب دوضنم
 | مومأملل مامإللا ةءارق ةيافك نايب]

 0 ل دادش نب هللا دبع نع ىسوم نع ةفينح وبأ : ٠١-

 :مقر] يراخبلا هاور [كلام أطوم يف هلثمو دمحأو يئاسنلاو يذمرتلا ظفل اذهو «ةتسلا هجرخأ] 6 ءاربلا نع

 :بزاع نب ءاربلا نع تباث نب يدع نع :هجام نبا ظفلو ءمهريغو [8514 :مقر] هحام نباو ملسمو ء[7
 .٠ .٠ لب 1 2 0 تأ 3 دلل 5
 لبح نب ذاعم نأ :رباج نع يورو «"نوتيزلاو نيتلا"ب أرقي هتعمسف :لاق ةرحخآلا ءاشعلا دي يبلا عم ىلص هنأ

 .هدنسم ف ةريغملا نب دمحم هنع هاور اذكه :ةفينح وبأ كبر مساب أرقاو نع اذإ

 َلْحَنلاَو حبصلا يف رقي :اعوفرم كلام نب ةبطق نع ةقالع نب دايز نع هحجام نبا ع ع هاير

 عمسأ ينأك رجفلا ف 7 :اًعوفرم ثيرح نب ورمع نعو 81١7[« :مقر] (١٠:ق) يديِضن ٌعلَط اهل ٍتاَقِساَب

 نيب ام رجفلا يف أرقي ناك :اًعوفرم ةزرب يبأ نعو 2١8 ١15( :ريوكتلا) 4 سنكلا راَوَجْلا ستخلاب ْمِسقأ الف هتءارق
 سابع نبا نعو «"نينمؤملا"ب حبصلا ةالص يف ٌدقك هللا لوسر أرق :لاق تكاسلا نب هللا دبع نعو ؛ةكام ىلإ نيتسلا

 صاقو يبأ نب دعس نعو ؛"ناسنإلا ىلع ىتأ لهو" «"ليزنت ملا" ةعمجلا موي حبصلا ةالص يف أرقي :اعوفرم
 .اًضيأ نفلا ةمثأ نم هريغ اهجرخأ ثيداحألا هذهو ءدوعسم نباو ةريره يبأ نع كلذكو «كلذك

 1ْ ل رانا نكلا ةرجاتلا نع نكرر و كاب ىلإ نيتسلا ةءارقو ءرجفلا يف لصفملا لاوط ةيفنحلا ذأ انهه نمو

 ,.هلامع ىلإ هقف : رمع هبتك ام وه ةيفنحلا هيلع بتر ام ىلع سمخلا تاولصلل راصقلاو طاسوألاو لاوطلا باب

 اي اك درع دودحلا ةماقإ يف ءافلخلا مظعأ نم وهو «ةيوبنلا ةرضحلا نع هل عام ريغ نم روصتي ال اذو

 .اهمامتب فاقلا ةروس أرقي يعي .هججام نباو يئاسنلاو يدذمرتلاو ملسم هج رخخأ :إ تعم .مهفاف 2« ىفختي ال

 ."ججحلا" قو "طوملا" فو "ضر" يف دمحم هاور انكم :ةفينح وبأ .ديصخلا بح ىلع فطع بصتنلاب :لخنلاو

 ."مهديناسم" يف لدعلا ةحلطو رفزو يقابلا دبع نب ركب وبأو ورسح نباو رفظملا نباو يثراحلاو
 - :هظفلو ءاعوفرم دانسإلا اذه ةفينح يبأ نع "هراثآ" يفو ١١١7| :مقر 415١/1 ] هئطوم يف دمحم هحب رخخأ :ىسوم نع



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١ مو/ ةالصلا باتك

 نع ةيلع نبا نع سابعلا نب لهس قيرطب رباج نع هاورو «"ةءارق هل مامإلا ةءارق نإف مامإلا فلخ ىلص نم" -
 يناربطلا هجرخأو «"ةءارق هل مامإلا ةءارق نإف «مامإلا فلخ ىلص نم" :اعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ نع بويأ

 هفعض ربجي ثيدحلا قرط ددعت :انلق ؛ةقثب سيل كورتم ًالهس نأب ئطقرادلا هّلعأو «قيرطلا اذه نيطقرادلاو

 نع ريبزلا يبأ نع ميلس يبأ نب ثيللاو يفعملا رباج نع حلاص نب نسحلا قيرط نم يواحطلا هحرحأو .هناصقنو
 .يئطقرادلاو يدع نبا هجرخأ كلذكو ءاعوفرم رباح

 «يفعجلا رباجو ثيللا يف اوملكتو ءاعوفرم رباح نع ريبزلا يبأ نع رباج نع نسحلا قيرط نم هحجام نبا هاورو

 ؛ثيداحألا يف هنم عروأ تيأر ام «ثيدحلا يف اًعرو ناك :نايفس لاق ؛عيكوو ةبعشو نايفس هقثو اًرباج نكل

 :ميكحلا دبع نبا لاقو «ةقث يفعنلا رباج نأ اوكشت الف ءيش يف متككش امهم :عيكو لاقو «قودص :ةبعش لاقو

 :دواد وبأ لاقو ؛كيف نملكتأل يفعجلا رباج يف تملكت نئل :ةبعشل يروثلا نايفس لاق :لوقي يعفاشلا تعمس

 .هقلي مل دحأب مكءاح له ءرباج يف نوعقي نيذلا نيناجملا ءالؤه ىلإ اورظنت ال :ةبعش انل لاق
 يوارلا حرجي ال عادتبالاو ءامهلاثمأو ةعحرلاب هتديقع يف الإ رهظي مل هبذكو «ءضفرلا وه هيلع اوباع ام ةماع مث

 نأ ىلع «قيثوت وه ثيللا يف ححارلاو «ضفرلا يف لاغ اًضيأ تباث نب يدعف الإو «قيقحتلا ىلع فرع امك

 قيرط نم "كلام بئارغ" يف ئنطقرادلا هجرخأو ءاضعب اهضعب دشي دقف الخدم اهضعب ناك نإو اقرط ثيدحلل

 نع الو هنع حصي ال كلام نع لطاب اذه :لاق هنأ هنع لقنو ؛هوحن اًعوفرم رباج نع ناسيك نب بهو نع كلام

 اهضعبو ؛ةنسح اهضعبو ؛ةحيحص اهضعب ثيدحلا اذه قرط ةلمجلابو «فرعي ال ماصع نب مصاع هيفو ,بهو

 «ضعب ىلإ اهضعب مضو «قرطلا ددعتب اهفعض ربجني ةفيعض اهضعبو ءاندنع ةلوبقم ليسارملاو «ةلسرم ةيحص
 .بيرق نع هقرط نم اذبن ركذنسو

 نع بويأ نع لهس نع دومحم نع يلع يبأ نع دمحم قيرط :اهنم :اقرط رباج ثيدحلا نأ ملعا :خلإ رباج نع
 يف يواحطلاو «"هننس" يف ئطقرادلاو .”"طسوألا" يف يناربطلاو «"أطوملا" يف هجرخأ اًعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ
 دعي نأ فعضلا ميلست دعب هيف لقأ الو ؛هيلع امو هل ام قبس دقو ,"لماكلا" يف يدع نباو :"راثآلا ناعم حرش"

 دادش نبا نع ىسوم نع كيرشو نايفس نع قرزألا نايفس نع قرزألا قاحسإ قيرط :اهنمو ءاًدضاعمو اًدهاش

 ..ًالسرم اعوفرم ىسوم نع ريرج قيرط :اهنمو «رباج نع

 عينم نب دمحأ اهجرخخأ ءاعوفرم رباج نع ريبزلا يِبأ نع حلاص نب نسحلا نع ميعن يبأ نع ديمح نب دبع قيرط :اهنمو
 لاقو .حيحص ريغ هوعفري مل مهودع نيذلا ظافحلا نإ :مهوق :لاقو ."حتفلا" يف مامهلا نبا هلقن ام ىلع "هدنسم" يف

 - .هعفري مل نم ف مهدع لطبف ؛ةحيحصلا قرطلاب هوعفر ريبزلا وبأو ريرجو كيرشو نايفس ءالؤهف :قرطلا لقن دعب



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١/4/4 ةالصلا باتك
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 دمحمو ,"دنسملا' اذه يف هجرخأ ءاعوفرم رباج نع دادش نبا نع ىسوم نع مامإلا قيرط قيرطلا اذه :اهنمو -
 هللا دبع نب رباج نع اًعوفرم ةديدع قرط نم يور دقو ؛هحيحصت يف نأشلا يقب :مامهلا نبا لاق ؛"هفطوم" يف

 نأل ؛لسرم هنأ حيحصلا نأب يدع نباو يقهيبلاو نيطقرادلا لثم هعفرل نوفعضملا فرتعاو فعض دقو للثل#لتل هنع

 ىسوم نع هوور اريهزو ةدئازو ديمحلا دبعو اريرجو ينالادلا دلاخ ابأو ليئارسإو ةبعشو صوحألا ابأو نينايفسلا
 لسرملا :لوقنف ؛كلذك ةفينح وبأ ةرم هلسرأ دقو «هولسرأف د5 يبلا نع دادش نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب

 ىلع ليلدلا ةماقإب اضيأ مازلإلا قيرط ىلعو ءانيأر ىلع لمعلا ىلإ عجري اميف انيفكيف ملعلا لهأ رثكأ دنع ةجح

 .حيحص دنسب ةفينح وبأ هعفر دقف هتيجح نع لزنتلا ريدقت ىلعو «لسرملا ةيجح

 رباج نع دادش نبا نع ىسوم نع ةفينح يبأ قيرط نم ثيدحلا اذه "هنطوم" يف دمحم جارخإ دروأ ام دعبو
 ىسوم نع كيرشو نايفس نع قاحسإ قيرط :نيقيرط نم كلذ "هدنسم" يف عينم نب دمحأ جارحإو ءاعوفرم

 ىلع يناثلاو ءنيحيشلا طرش ىلع حيحص لوألا ثيدحلا دانسإو :لاق ءاعوفرم ىسوم نع ريرح قيرطو ءاعوفرم
 نسحلا نعو «ةرات ةرامع نب نسحلا عم ةفينح يبأ نع يقهيبلا مث ,"هننس" يف نطقرادلا هج رخأو .ملسم طرش

 «ةرامع نب نسحلاو ةفينح يبأ ريغ هللا دبع نب رباح نع هدنسي مل ثيدحلا اذهو :ئيطقرادلا لاقو ءىرخأ هدحو

 ةنيبع نب نايفسو ينالادلا دلاح وبأو كيرشو ليئارسإو ةبعشو صوحألا وبأو يروثلا نايفس هاور دقو «نافيعض امهو
 .باوصلا وهو ءالسرم هلك يبلا نع دادش نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع مهريغو

 لطبف :ىرخأ ملسم طرش ىلعو (ةرات هيلع قفتملا طرش ىلع ثيدحلا ححص ام دعب هباوج يف مامحلا نبا لاقو

 ةياورلا زاوح ركذتلا طرش هنإ ىح ةياغلا ىلإ ةياورلا يف هقييضت عم «ةفينح يبأل مهضعب فيعضتو نيبصعتملا در
 نإو هذه ريغ رباج نع ةريثك قرطب دضع دق مث ,هابحاص هقفاوي ملو ءاذه ظافحلا طرشي ملو هطحخ هنأ هملع دعب

 .ةباحصلا عامجإ هيلع نإ :فنصملا لاق ىح يد ةباحصلا بهاذعو ءتفعض

 يف نوطرفي انباحصأ :لوقي نيعم نبا نع يرودلا سابع ىور دقف «ثيدحلا ةمئأ نم ةعامج هقثو ةفينح وبأ مامإلا مث
 يلصوملا نيسحلا نب دمحم ركذو «كلذ نم لبنأ ناك :لاق ؟بذكي ةفينح وبأ ناكأ :هل ليقف «هباحصأو ةفينح يبأ

 يبأ يأرب يفي ناكو «عيكو ىلع همدقأ اًدحأ تيأر ام :نيعم نب ىحي لاق «ءافعضلا يف هباتك رخآ يف ظفاحلا

 !ايركز ابأ اي :نيعم نب ىجحيل ليقو :لاق ءاريثك اًثيدح ةفينح يبأ نم عمس دق ناكو «هلك هثيدح ظفحي ناكو «ةفينح

 وأ ةفينح وبأ كيلإ بحأ امبأ :نيعم نب ىحيل ليقو :لاق «ءقودص معن :لاق ؟ثيدحلا يف قدصي ناك ةفينح وبأ

 موق هنع ثدح دقف ةفينح وبأ امأو «هثيدح بحأ الف يعفاشلا امأ :لاقف ؟يضاقلا فسوي وبأ وأ ؛يعفاشلا

 يلع نب نسحلا لاقو ؛ئرجي هثيدح ىرأ تسل نكلو انو ناك بذكلا لهأ نم نكي مل فسوي وبأو نوح اص

 ِ ظ .ةفينح يبأ يف يأرلا نسح ةبعش ناك :راوس نب ةبابش يل لاق :يناولحلا



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب للك ةالصلا باتك

 نب دابعو حارجلا نب عيكوو ميشهو ديز نب دامحو كرابملا نباو يروثلا هنع ىور ةفينح وبأ :ييدملا نبا لاقو <

 ذخأنف ةفينح بأ لوق نم ءيشلا انسحتسا امبر :ديعس نب ىيي لاقو ؛هب سأب ال ةقث وهو نوع نب رفعجو ماوعلا

 :ملعلا باتك يف ربلا دبع نبا لاقو «يدزألا هركذ "ريغصلا عماجلا" فسوي يبأ نم تعمج دقو :ىيي لاق «هب

 دواد ابأ تعمس :لوقي ةساد نب ركب نب دمحم تعم :لاق «نومحر نبا انثدح ءفسوي نب دمحم نب هللا دبع نيثدح

 ةفينح ابأ هللا محر ءاّمامإ ناك يعفاشلا هللا محر ءاّمامإ ناك اًكلام هللا محر :لوقي ناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس

 .امامإ ناك

 ةمئألا لضفأ نع انلئس اذإ :لوقي ناك هنأ :يعفاشلا يلهابلا ءالعلا نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا مامإلا نع يورو

 ءهتمامإ ملعلا يف تتبثو «هتلادع تحص نم نأ بابلا اذه يف حيحصلا :ربلا دبع نبا لاقو «ةفينح وبأ :لوقن

 ىلع هتحرج امي حصت ةلداع ةنيبي هتحرج يف ينأي نأ الإ دحأ لوق ىلإ هيف تفتلي مل «هتيانع ملعلابو «هتقث تنابو
 .كلذ يف دحلا اوزواحتو «ةفينح يبأ مامإلا مذ يف ثيدحلا باحصأ طرفأ دقو :لاق «تاداهشلا قيرط

 لاقو «ليدعت ىوقأ هقثويو «هنيهوت يف هب اوفرخز ام لك نع ةفينح ابأ أربي امم بابلا اذه يف مالكلا لاطأ دقو

 جاجحلا نب ةبعش اذه هفعض اًدحأ تعمس ام ةقث لاقف ؟ةفينح يبأ نع نيعم نب ىيحي لئس :"ةيانبلا" يف ئيعلا

 «بذكلاب مهتي ملو ءقدصلا لهأ نم ةقث ةفينح وبأ ناك :اًضيأ لاقو «ديعسو ةبعش هرمأيو «,ثدحي نأ هيلإ بتكي

 نب نايفسو كرابملا نب هللا دبع لثم رابكلا ةمئألا نم ةعامج هيلع ئثأو «ثيدحلا يف اقودص هللا نيد ىلع انومأم ناكو
 كلام :ةثالثلا ةمئألاو «هيأرب يفي ناكو «عيكوو ديز نب دامحو قازرلا دبعو يروثلا نايفسو شمعألاو ةنييع

 هل نيأ نمف دسافلا هبصعتو «هيلع نيطقرادلا لماحت اذه نم انل رهظ دف «نوريثك نورحآو دمحأو يعفاشلاو

 ةبيرغو ةركنمو ةلولعمو ةميقس ثيداحأ "هدنسم" يف ىور دقو «فيعضتلا قحتسم وهو «ةفينح يبأ فيعضت

 :هلوق يق لئاقلا قدص دقلو «ةعوضومو
 موصخو هل ءادعأ موقلاف هراقوو هنأش اولاني ل ذإ

 ثيدح ةفينح يبأ ثيدحو .بالكلا غولو هسحجني الو «بابذلا عوقو هردكي ال رحبلا :رئاسلا لثملا فو

 لاجر نمو «تابثألا تاقثلا نم فوكلا ةشئاع يبأ نب ىسوم نسحلا وبأو «ةفينح وبأف ةفينح وبأ امأ .حيحص

 ؛نيدلا مدهي دق نيبصعتملا ءالؤه لاثمأ بصعت :تلق .مهتاقثو ةثلاثلا رابك نم دادش نب هللا دبعو «نيحيحصلا

 هر نسولف تهانلاو استانا طيز منيقمور للا نيك وتلا قوق يو ويل اعلا دسماشنلا نوعي

 مظعأ ةبيصملاف يردت تنك نإو ةبيصم كلتف يردت ال تنك نإف

 - لاق دقف هيف فلتخا نإو وهف ةرامع نب نسحلا يف مالكلا يقب ؟ةمألا نم يقب نمف ةمئألا مامإ فعض اذإ



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١ ١98 ةالصلا بانك

 الجر نأ :ةياور يفو .ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم :لاق كك هللا لوسر نأ

 هريغو لضف هل ناك :لاق ,ءظفحي ةرامع نب نسحلا ناك :ةنييع نبال ليق :ةهقهقلا ةلأسم ثيداحأ يف ئيعلا -

 ركذف يروثلا نايفس دنع تنك :لوقي ديوس نبا تعمس :يروحانلا يلمرلا سنوي نب ىسيع لاقو ؛هنم ظفحأ
 هعم تسلح :تلق ؟كاذ فيكو :لاق ؛كنم ريخ يدنع وه !هللا دبع ابأ اي :تلقف ءهزمغف ةرامع نب نسحلا

 الإ كاذ دعب ةرامع نب نسحلا ركذ ام نايفس :بويأ لاق :لاق «ريخب الإ كركذي امف ,كركذ يرجيف ةرم ريغ

 .هتقراف ىح ريخب

 عمو «لاحرلا يف هفيناصت هب دهشي امك ةمئألا تاقثلا نم هدنع انمامإ نأ ظفاحلا نع ةياغلا يف بجعلا نمو :تلق

 ةباحصلا نم ةعامج نع قرط هلو «رباج ثيدح نم روهشم ثيدحلا نإ :"يعفارلا ثيداحأ جيرخت" يف لاق كلذ

 .هقرط يف روغلاب لمعي ملو ةفينح ابأ فعض نم بقعتي لو «"ةيادهلا" ىلع هجيرخت يف هلعأ اذكهو .ةلولعم اهلك
 ةقثلا هب درفت ام :لاقو .هانفلسأ امك هعفدل مامهلا نبا ضرعتو «هعفر يف مالك مهضعبل ناك دق :خلإ لوسر نأ

 .ىرخأ هلسريو ةرات ثيدحلا دنسي دقو «ةقثلا هب درفتي لو فيكف «ةلوبقم ةقثلا ةدايزو «ةدايز عفرلا نأل ؛هلوبق بجو

 نيعماجلا ىلإ هدعب نم هنع هاور اميف مامإلا نع يأ [دنسلا اذمي "هكردتسم" يف مكاحلا هاور] :خلإ ةياور يفو
 ةرثكو «ةياورلا ددعتب هدشيو ثيدحلا يوقي مامإلا نإ :ةظفللا هذه لثم يف اًريثك لوقيف .يراقلا همهف ام ال

 مامإلا نأش ولع هب معزيو ؛ثيدحلا اذه يف اًموجوو اقرط مامإلل نأ ربخم هنإ :لوقيو ءيباحصلا ىلإ هنم قرطلا
 ثيللا ةياور ةياورلا هذه مث ,"هديناسم" يعماج نم لب مامإلا نم تسيل ةظفللا هذه نأ ردي لو ,ثيدحلا يف

 .مدقتملا دنسلاب مامإلا نع فسوي يبأ نع دعس نبا

 نوكي نأ يهنلا بتارم لقأو «مامإلا فلخ ةءارقلا نع ىمف هل يبلا نأ :لوألا :نيرمأب ةدهاش ةياورلا هذهو

 حيبملا ىلع مدقم مرحملاو ,رابخألا ضراعتل اًعطق مرحي مل امنإو «ميرحتلا ةهارك هوركملا قلطم نم ردابتملاو ءاهوركم
 قفاو دك هنأل كلذو ؛ةءارق اًضيأ مومأملل زوجي ىح طقف ةيفاك هتءارق لعح ص هنأ ال «ضراعتلا ف ررقت ام ىلع

 نإو ةءارق متؤملل زوجي ناك ول اًضيأو «ئراقلا لوق ىلع ركنأو ,هدضاعو هدعاسو هررقو «يهانلا لوق عزانتلا ف
 لطاب مزاللاو «ئراقلا لوق ٌهي هلوق قفاوي نأ ذئكيح ناك لب ؛نيعم هيلع راكنإلل ناك امل هل ةيفاك مامإلا ةءارق ناك
 هريغو كلامك ةمئألا ضعب هرثآ ام ىلع ةيرهجلا ةالصلاب اصوصخم سيل متؤملا ةءارق ءافتنا نأ :يناثلاو .هلثم موزلملاف

 .ناتيرس امهفإف "رصعلاو رهظلا يف" :هلوق هب دهشي امك اًضيأ ةيرسللو اهل لماش لب
 نايبو هثيدح قرط ترم دقو هللا دبع نب رباج مهنم «ةباحصلا نم ةدع نع يورم ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 ًالصفمو «ةرات مكحلا نايب ىلع اًروصقم المحب يور عوفرملاو ءافوقومو اًعوفرم يور رباج نع يورملاو ؛هيحرخم
 - المحب هنع [١؟8 :مقر ]475/١« "هفطوم" يف دمحم هاور دقف ءىرخأ مكحلاو ةصقلا نايب ىلع ًالمتشم



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١١١ ةالصلا باتك
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 هللا دبع نع ىسوم نع ليئارسإ قيرطب الصفمو ءهنع ريبزلا يبأ قيرطو «رباج نع دادش نب هللا دبع قيرط :نيقيرطب -
 :.لاق ؟نيتزمغ مل :لاق ىلص نأ املف هيلي يذلا هزمغف ؛هفلخخ لحر أرقف :لاق ءرصعلا يف ٌدت هللا لوسر مأ :لاق ءالسرم
 ةءارق هل هتءارق نإف ؛مامإ هل ناك نم :لاق دلي ينل هعمسف «هفلحخ أرقت نأ تهركف ؛كمادق تك هللا لوسر ناك

 مل ةعكر ىلص نم :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ :ناسيك نب بهو نع كلام نع هريغو دمحم هاور فوقوملاو
 نيبخيشلا طرش ىلع ةحيحص امإ اهترثك ىلع رباج ثيدح قرطو «مامإلا ءارو الإ لصي ملف نآرقلا مأب اهيف أرقي

 تناك ولف «ةفيعض وأ «ةنسح وأ ءامهطرش ريغ ىلع ةحيحص وأ ؛مامه نبا نع قبس امك ملسم طرش ىلع وأ
 ىلإ ريشم ثيدحلا اذه نأ تفرع دقو «ةرثكلاو ددعتلاب ةحصلا وأ نسحلا ةحرد ىلإ تغلبل اًضيأ ةفيعض اهلك

 اذه يف اًضيأ فوقوملاو ءلمحملل ريسفت لصفملا نإف ؛هيزنتلا نم لقأ الو ءاكرحت اهتهاركو «ةءارقلا نع يهنلا
 «ةلوبقم اندنع ليسارملاو ءعامسلا ريغ داهتحالا اهيلإ قرطتي ال ةيسايق ريغ ةلأسملا نإف «عوفرملا مكح هل. بابلا

 | هدوعيو ءاًحوجحم مصخلا ءيجي امب «ةيفاك انل ةجح نوكي لاسرإلا وأ فقولا وأ عفرلاب اهتحص متملس قيرط يأف
 .تفرع ام ىلع اجوجشم اًئوهبم فلاخملا

 000 قيرط نم اًعوفرم كلذ يقهيبلا ىور هيلع عازنلا عفر ريدأ ول :ايناث هعفر تابثإ ددصب لوقن مث

 انلق ءامهه جتحي ال ثيلو رباجو :لاق ءرباج نع ريبزلا يب 0 ل

 يف نينمؤملا ءارمأو «ليدعتلاو حرجلا ةمئأ مهو «ددشملا ةبعشو عيكوو يروثلا هقثو هنأ تفرع دق رباح :الوأ
 هيفكيؤ ؛ملعلا ةيعوأ نم ناك :ثراولا دبع لاقو ءهب سأب ال :نيعم نبا هيف لاق ميلس يبأ نب ثيلو «دقنلا

 ."نازيملا" يفاامك ةبعش هنع ثدح هنأ

 رباج نع ريبزلا بأ نع حلاص نب نسحلا نع ليعامسإ نب كلام انثدح :"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا جرخأ هنأ :اًيناثو

 ل اسم 'يقنلا رهوجلا" يف انباحصأ ظافح نم ىيدراملا لاق اذهبي ؛هعفر

 'يزملا فارطأ" يف اذك يفعجلا ركذي ملو ريبزلا يبأ ن 1 1 هاو تهنأ ءافلاتو

 هنع ىورو صخشل هؤاقل نكمأ نم نأ :روهمجلا بهذمو «نكمم وهف ريبزلا يبأ نع نسحلا عامس يف مالكلا
 «ريكنلا دشأ هركنم ىلع ركنأو «"هحيحص" ةمدقم يف ملسم هناكرأ ديش دقو :ةادسلا لهاا رع ع فوزا

 ةنس نسحلا دلو دقو «ثيلو يفعدللا ةطساوب ةرمو «ةطساو الب ةرم ريبزلا يبلأ نم هعمس نسحلا نأ ىلع لمحيف

 .ةنس نورشعو نامث هتافو دنع هرمعف ةئامو نيرشعو نامث ةنس ريبزلا وبأ فوتو «ةئام

 هلقن امك حرخلا ىلع مدقم اندنع ليدعتلا :لوقن نافيعض امهنإو ءامهتطساوب الإ وري مل هنأ ملس ول هنأ :اًعبارو

 - .دحاو لدعك نيفيعضلا عومجمف ءفعضلا ربجني قيرطلا ددعت دنعف اقافتا فعضلا ملس ولو ؛يواحطلا
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 يبأ قيرط نم دوعسم نبا نع ٠١74[ :مقر «410/5] "هدنسم" يف رازبلا هحرخأ ام هدضاعي هنأ :اهسماحو -

 دقف «ةباحصلا راثآ نم دهاوش هل اًضيأو «نآرقلا ىلع متطلخ :لاقف دلك يبلا فلخ نوؤرقي اوناك :لاق هنع صوحألا

 فلخ نآرقي ال اناك رمع نباو تباث نب ديز نع ناوكذ نبا نع يروثلا نع "هفنصم" يف قازرلا دبع ىور
 نبا تلأس :لاق نيريس نب سنأ نع ناسح نب ماشه نع جرخأو 258١1١ 18١6[2 :مقر 2١ 40/] مامإلا

 .مامإلا ةءارق كيفكي نطبلا مححضل كنإ :لاق ؟مامإلا عم أرقأ رمع

 ديمح نب دبعو «"ءافعضلا" ف نابح نباو يدع نباو يناربطلاو ئيطقرادلا اهاور ةريثك راثآو ثيداحأ هيف اًضيأو

 نأ حلصي امم عومجملاف ,مالك اهقرط يف ناك نإو سنأو ديعس يبأو سابع نباو ةريره يبأو رمع نبا ةياور نم

 نع "هننس" يف يطقرادلا جرحأ دقف ءافوقومو اًعوفرم هنع يور ام رمع نب هللا دبع مهنمو «ةجح هب موقت
 هل ناك نيم لاق كك ىبلا نع رمع نبهللا دبع هيبآ نع هلا دبع نب اش نع ةيبآ نع هيطغت نب لطفلا ندفع
 نبا نع عفان نع بويأ نع ةحراخ نع هحرخأ مث «كورتم هنإف ؛لضفلا نب دمحمب هلعأو «ةءارق هل هتءارقف مامإ

 .تفرع امك عفرلا مكح هلف مهولا اذه ملس ول :تلق مهو هعفر :لاقو ءاعوفرم رمع

 مامإلا ةءارق كيفكي :هيلع افوقوم رمع نبا نع عفان نع ةيلع نبا ليعامسإ نع لبنح نب دمحأ نع هحرخأ مث
 رخآ قيرط يف عوفرم ريغ هنأ مزلتسي ال قيرط ف فقولا نأ ىلع تفرع ام :هيفو ءباوصلا وه فقولا :لاقو
 اذهو فيك «هلوق ةحص صخري ال هيف هبلصتو «هبهذم يف ئطقرادلا لاثمأ بصعتو ءمهو هنأ بحصتسي الو

 دمحم هحرخأ دقف فوقوملا امأو «عوفرملا نايب اذه ؟هناكمو هردق ٌولعو هنأش ةلالح عم ةفينح ابأ فعض لحرلا

 مكدحأ ىلص اذإ :لاق مامإلا عم دحأ أرقي له لئس اذإ ناك هنأ :رمع نبا نع عفان نع كلام نع "هنطوم" يف

 .[417/1] مامإلا عم أرقي ال رمع نبا ناكو «مامإلا ةءارق هبسحف مامإلا عم

 ىلص نم :لاق ءرمع نبا نع عفان نع باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب رمع نب هللا ديبع نع هجرخأو

 نع لثس هنأ رمع نبا نع نيريس نب سنأ نع يدوعسملا هللا دبع نب نمحرلا دبع نعو «هتءارق هتفك مامإلا فلخ
 نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةبعش قيرط نم يواحطلا هحرحأو «مامإلا ةءارق كيفكت :لاق «مامإلا فلح ةءارقلا

 مامإلل تصني ناك رمع نبا نأ :ملاس نع يرهزلا نع جيرج نبا نع قازرلا دبع هاور امه ضروعو ءامذ رمع

 .رسأ اميف هعم أرقي ناك هنأ ىلع لدي وهو .هعم أرقي الو «هيف رهحج اميف
 ضراعي الف ملس ول هنأ :الاثو .ةفلاخملا موهفم ملسن ال انأ :اًيئاثو .سلدم جيرح نبا نأ :ًالوأ هنع باولاو
 «قوثولا يوقي وهو ءاندروأ ام قرط ةرثكب حيحرتلا :اًعبارو .اًضيأ يعفاشلا هب فرتعا دقو ءدحأ دنع قوطنملا

 5 .قدصلا ةفك ححجريو



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك م . 3 2 ع

 اذكو ءاهلضفأو اهححرأو ديناسألا دوحأ هنإ :ليق تح «رمع نبا نع عفان نع كلام دانسإ ةدوجب :اًسماخو -

 مهتبثأو مهظفحأ وه :لاقو ؛ءكلام ىلع هللا ديبع مهضعب ححر ىح رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع دانسإ ةدوحب
 ملس ول هنأ :اعباسو .تقبس ام ىلع رمع نبا تاعوفرم هدضاعي انل ديؤملا فوقوملا نأ :اًسداسو .ةياور مهرثكأو

 ناتياورلا قباطتيف ءاهيزنت اهوركم هاريو ؛هزاوج راهظإل مامإلا فلخ أرق رمع نبا نوكي نأ زوجيف «عيمجلا
 كورتلا نأل ٍءاضيأ انبناج ححرت خسنلا كلسم كلس ول هنأ ىلع ؛مكيلإ ال انيلإ لآملا لوؤيف ءناضراعتي الو

 مث ةحابم تناك لاعفألا نم اًريثك نألو «نيديلا عفر باب يف رم امك لاعفألا هلبقت امنإو ؛ خسدلا لبقت ال مادعإلاو

 "ريدقلا حتف" نع رم امك تحسن
 رهظلا ةالص يف مامإلا فلح أرقي رمع نب هللا دبع تعمس :لاق دهاجم قيرط نم يواحطلا هحرخأ امي ضراعي دقو

 ]١57/1[( مامإلا فلح أرقي ناكف رصعلاو رهظلا رمع نبا عم تيلص :هنع اًضيأ جرحخأو «ميرم ةروس نم

 نم ةءارقلا ةيافك ناك هيأر نإ :لاقي امو ءانهه يرحت ىلوألا ةضراعملا نع باوجلا يف ةروكذملا هوجولا ضعبو
 .اشتفم رظتناف «هيلع ام ٍقأيسف «عامسلاب لخي الثل ؛ةيرهجلا نود ةيرسلا يف اهزاوحو «ةيرسلاو ةيرهجلا يف مامإلا

 يبا نع حاضر نب نسحلا نع خي نب ورمع نب, ليغاعتإ نع "لساكلا' يف يلع نبا هجرخإ يردخلا دهس وبا عهتنو
 «فيعض وهو ليعامسإ هيلع عباتي مل هنأب هلعأو «ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم :اًعوفرم هنع يدبعلا نوراه

 .هللا دبع نب رضنلا هعبات دق هنأب يعليزلا درو

 نع هللا دبع نب رضنلا نع يدج نع يبأ نيثدح :لاق «يناهبصألا ميهاربإ نب دمحم نع "طسوألا" يف يناربطلا هجرخأ

 باتك" يف نابح نبا هحرخأ كلام نب سنأ :مهنمو ."ةيانبلا" يف ئيعلا هدروأو ءائتمو !ًدنس هب حلاص نب نسحلا

 «ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم 5 هللا لوسر لاق :لاق ءكلام نب سنأ نع ملاس نبا نع "ءافعضلا
 ليهاجملا هنع ىور «هب جاجتحالا فيكف هنع ةياورلا نئئبجعي الو ؛تاقثلا فلاخي هنإ :لاقو ءملاس نباب هلعأو

 - ."بيرقتلا" يف هقثو :تلق «ءافعضلاو
 نع يميتلا ميهاربإ ليعامسإ نع يزارلا دابع نب دمحم نع "هننس" يف ئطقرادلا هثيدح جرحأ ةريره وبأ :مهنمو

 وهو يزارلا دابع نب دمحم هب درفت :ئطقرادلا لاق .هوحن اعوفرم ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس

 فيكف ناسحو حاحص انههو ءاضعب اهضعب يوقت فاعضلا نإ :دابع نب دمحم حرح ميلست دعب تلق «فيعض

 نوع نع يندملا زيزعلا دبع نب مصاع قيرط نم يئطقرادلا هثيدح جرخأ سابع نبا :مهنمو ءفاعضلا اهيوقي ال
 تلق :ىسوم وبأ لاق :ئطقرادلا لاق ءرهج وأ تفاح مامإلا ةءارق كيفكت :اًعوفرم هنع ةبتع نب هللا دبع نب
 زيزعلا دبع نب مصاع :رخآ عضوم يف ئطقرادلا لاق مث ءركنم ثيدح :لاقف ءاذه سابع نبا ثيدح يف دمحأل

 9 .مهو هعفرو «يوقلاب سيل



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب :+١6 ةالصلا باتك

 :لاق فرصنا املف ؛هاهنف لحجر هيلإ أموأو ءرصعلا وأ رهظلا يف ٌدكُك ىبلا فلح أرق

 7 أرق :رباج لاق :ةياور يفو «ةءارق هل مامإلا ةءارق نإف ,مامإلا فلخ ىلص نم

 ثيدحلا كورتمو ءدودرع, سيل لوبقم هثيدحف «ةنماثلا ةقبطلاو ةسماخلا ةبترملا ف "بيرقتلا" يف هلعح :تلق -

 ةرهشلا وأ رتاوتلا دح غلبي نأ اهب داكي ةريثك ثيدحلا اذه قرط ةلمجلابو «ناميلس يبأ نباو ةملس نب دامحك

 ,روهمجلا فلاخ نإو رتاوتملا نم نيخيشلا ثيدح رجح نبا لعجح دقو «نيثدحملل لاقم اهضعب يف ناك نإو

 اريرقت :هللا لوسر لاقف .هسفنب هعمس وأ «هيلإ ةيضقلا اعفرو :اركاذتف .رّبدتف امههطرش ىلع وه ام اذكف

 أرقي ال يأ :مامإلا ةءارق .هءاذحب وأ هفلح ناك ءاوس «هل ايدتقم :مامإلا فلخ .يهانلا لوقل ادييأتو اقيدصتو

 .( :ةرقبلا) «ليربجل اَرَدَع َناَك نم :ىلاعت هلوق يف امك ءازجلا ماقم ةلعلا تميقأف ؛لإ نإف هفلح

 :هرخآ قو «خلإ رباج نع هب ةفينح وبأ انثدح :الاق ملسم نب ميلسو لضفلا نب دمحم ةياور هذه :خلإ رباج لاق

 وأ رهظلا ةالص نم ٌدُك يبلا فرصنا :لاق رباج نع هب ةفينح يبأ نع ميهاربإ نب يكم ىورو «كلذ نع هاهنف
 نم لحجر لاقف ءاًرارم كلذ نع لأس ىح موقلا تكسف «ىلعألا كبر مساب حبس مكنم أرق نم :لاقف ءرصعلا

 ."دنسملا" اذه ظفل يف تاياورلا رحآ اذهو ءنآرقلا نيجلاخت وأ «نيعزانت كتيأر :لاقف !هللا لوسر اي انأ :موقلا

 نأ امإف «ةلاسرلا ةرضح نع ردص دق مامإلا فلح ةءارقلا نع يهنلا نأ ىلع ةصان ةحيرص رباج نع ةياورلا هذهو

 ىلإ اًرظن ميرحتلا ةهارك ىلع لمحي وأ ؛ةحوجرملا ةياورلا وه امك ةالصلا هب دسفيف ءاقلطم ميرحتلا ىلع لمحي
 فالخ ال ةثالثلا انباحصأ كلسم وه لب «نيخيشلا نع ةياورلا رهاظ وهو «ةهاركلا هذه عجرم وه امك ةلدألا ضراعت

 .هيزنتلا ىلع لمحلا نم لقأ الو ءهركذنس امك اًضيأ دمحمل هيف

 ماو ورئافل# + ىلاعم هلوق قف فيدخل ادهن ضيصختلا لإ ةحاح الو اهلك هركيف ءاهررغو ةئافلل ةلماتع ةءارقلاو

 نضيمتتلا + لوقت: وأ مقالا ةدارقب اكدت امراق' لع متوملا نأل ؛باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال :ٌةُو هلوقو 0

 «ارتسلا وب هل اركيكشلا»ا نا ذدلا قرف دورا ىلاعت هلوك لب :هيناتكلا :ىلعت ةذايزلا هي عني ىدن؛ هع ولا نيفف سبل

 صوصخم ماع هنأل ؛متؤملا هدعب صخيف ءاعامجإ هنم صوصخم عوكرلا يف كردملا :لوقن وأ 220٠١« 5 :فارعألا)

 نع الو «ةلاسرلا ةرضح نع تباث الو ؛حيحص ريغ يهنلا نأ مهوتي نم مهوت لطب ةياورلا هذه نمو «ضعبلا
 لوقلا نأ يدنعو «يهنلا يعدتسي ال وهو «ةيافكلا درحم تباثلا لب ,ةحيحصلا رابخألا ف ةباحصلا نم دحأ

 ام ىلع هعجرم وهو «ةرهاظ ةقداص ةحيحص تامدقم مض دعب ةءارقلا نع عنملا ىلإ ةرخآلاب لوؤي اًضيأ ةيافكلاب

 .يأيس اميف هركذأس



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب 16١ه ةالصلا باتك

 ,سانلاب ىلص :لاق :ةياور يفو دك هللا لوسر هاهننف 5 هال وسر قلع و
 ةءارقلا نع

 لاقف ,تارم ثالث ؟يفلح أرق مكيأ :لاق ةالصلا ىضق املف ؛هفلخ لحر أرقف
 "لاق" ب قلعتم

 ' «ةءارق هل مامإلا ةءارق نإف ,مامإلا فلخ ىلص نم :لاقف !هللا لوسر اي انأ :لحر

 د ا ل ةالص نم ٌدتُص يبلا فرصنا :لاق :ةياور يفو

 نكل «مامإلا نع عاجش نب ناورمو «يئادصلا ديزي نب يلعو ءريكب نب سنوي ةياور هذه هلعل :خإ ةياور يفو
 :لاق فرصنا املف ءرصعلا وأ رهظلا هباحصأب ىلص :اذكه ردقلا اذه ىلع ظافلأ ةدايز "دوقعلا" نم هتيور اميف

 :لاقف !هللا لوسر اي انأ :لحر لاقف ءانالث كلذ ددرف ءدحأ ملكتي ملف ؟ىلعألا كبر مسا حبس يفلح أرق نم
 اديكأت :تارم ثالث ةءارق هل هتءارقف امإ فلحخ مكنم ىلص نم «نآرقلا ئنيعزانت وأ نجلاخت كتيأر دق

 .انأ ئراقلا وأ «ئراقلا انأ يأ :انأ .لعفلا اذه نع ءاهتنالا ىلع اديدشتو

 نع لاؤسلل نكي مل اًحابم اًرئاح ناك قل ةنافب (ةعارقلا نط فيم نع ةيانك "85 هعط لوقلا اذه :خاإ ىلص نم

 نع هعنم ىلإ عحري يدتقملل مامإلا ةءارق ةيافك نأ ىلإ ةراشإ لوقلا اذه يفو «نيعم طمنلا اذهب باوجلاو ئراقلا

 مزال هب ديرأو «ةيافكلا هموهفم حيرص لوقلا اذه نأل كلذو ؛ةقباسلا ةيشاحلا يف اندعو ام انرحنأ دقف «ةءارقلا

 ؛هب نطفتيف ؟يفلح أرق مكيأ :هلوقب ردصملا لوألا لاؤسلا نع باوجلا جرخم جرح هنأل ؛يهنلاو عنملا وهو «هانعم

 ىكملا عنملا نأ ىلإ اًضيأ لوقلا اذهي راشيو ءاضيأ لبقتسملا مالكلا يف دعولا اذه يفونسو «ةيافكلل مزال عنملا نأل

 للعم هانعم يف امو قتشملا ىلع مكحلا نإف «مامإلا فلخت يدتقملا نوك قلطمم للعم امب هنع ربعملاو «ةيافكلاب هنع

 مكحلا تبث ةيرهجلا ديق نع ةقلطملا ةلعلا هذه تدحو امنيأف «عنملاو ةيافكلل ةلع مامإلا فلح ةالصلاف ءهئدبع

 .هريغو كلام هاري ام ىلع ةيرهجلاب مكحلا صتخي الف «ةيرس وأ ةالصلا تناك ةيرهج
 مدع اهنم رومأ تاياورلا هذه لاثمأ يف :خلإ يبنلا فرصنا .مامإلا نع ميهاربإ نب يكم ةياور هذه :ةياور يفو

 ءانب يراقلا معزو «ةيرهجلاب ةءارقلا عنم صاصتخا نم كلام همعز ام ىلع رمألا سيلو «ةيرهجلاب صاصتعخالا

 معزلا اذه سيلو ءاضيأ دمحم لوق اذه نأ دمحم نع ةيرسلا يف ةءارقلا بابحتسا ةياور نم هقفلا يف هركذ ام ىلع

 يف حيرص "راثآلا باتك"و "أطوملا" يف همالك نألو دمحم ىلع ىرتفم هلعجو هبذك دق مامحلا نبا نأل ؛باوصب
 اقفاوم سيلف ملس ول هنألو «هدنعو هلوق ال هنع ةياور وه امئإف ملس ول هنألو ءاقلطم مامإلا فلخ ةءارقلا مدع

 .كلام لاق هبو لاقي يح ةيررسلا ىلا ةنازقلا ةيوسو نت فلل هسا ظ

 ىلإ مهنم اًحومطو اًرظن اًرارم هلاؤس دعب موقلا تكس نيح ةءارقلا ىلع اًرجاز اًميومو اًددهم لأس ص هنأ :اهنمو

 -ةهارك ىلع لمحلا نم لقأ الف ءاهتعاظفو اهتعانش نأشب متهم رمأ يهف «لاؤسلا يف هتجهل ةدش وأ ؛ههجو ريغت



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١45 ةالصلا باتك

 لأس ىح موقلا تكسف ىلعألا كبر مسا حبس مكنم أرق نم :لاقف ءرصعلا وأ رهظلا

 ئعزانت كتيأر دقل :لاق ا! هللا لوسر اي انأ موقلا نم لحجر لاقف ءارارم كلذ نع
 هب ئراقلا

 ثروم وه اًضيأو ءاوتصنأف أرق اذإو :ُه5 هلوقو كاَوُبِصْنَأَوإ :ىلاعت هلوق فالخ وهو ال فيك «ميرحتلا -
 ؟نآرقلا ئجلاختو يعزانت :هلوق هب قطني ام ىلع مامإلا ةءارق يف ةحلاخملاو ةعزانملل

 «نيتيرس امهاتلك مومأملاو مامإلا اتءارق تناك نإو ةجلاخملاو ةعزانملل بجوم اًضيأ اًرس ةءارقلا نأ :اهنمو

 ةءارقلا وه عامتسالاب لحملا نأ يدل اوُعِمَتساَف :ىلاعت هلوق يف ضعبلا همعز ام ىلع ةيرهجلاب اًصتخم سيلو

 ءارهج تناك هتءارق نأ ىلإ ءامإ هيف "ئجلاخت" :هلوق يف يراقلا هلاق ام طوقس رهظ انهه نمو ءاّرس ال اًرهج

 عنامت امهنيب نوكي عامس نم وحنو برق كانه ناك اذإ اًضيأ ناتيرسلا ناتءارقلا لب ؟اذه ىلع ليلد الو فيك

 دق ةتفاخملاب ةءارقلاو «ةيرسلا ةالصلا يف ةروس ضعبو 8 هتءارق ةباحصلا ضعب عمس مث نمو ؟محازتو

 .هبرقي نمو هيلي نم اهعمسي
 اًحاحص ءاّسبايو اًبطر ةفلاخملاو ةقفاوملا تاياورلا لقنيو دروي اًدج بيجع هلاح يفنحلا يراقلا نأ ملعاو

 ىلع ال ,ةحيحص لماحم ىلع اهلمحي الو ءضراعتلاو عفادتلا عفري الو ءاهنيب زيمب الو ؛ثيداحألا حقني الو ءافاعضو

 نع نابح نبا ةياور ىلوألا ةياورلا عم انهه دروأف «ةيفنحلا بهذم يف هبلصت عم هريغ ىلع الو ؛هبهذم ىضتقم
 ديمح نب دبعو دمحأ ةياورو «كلذ وحن ةدابع نع دواد يبأ ةياورو ءاهريغ عنمو ؛مامإلا فلح ةحتافلا ةءارق يف سنأ

 يذمرتلا ةياورو «مامإلا تاتكس يف ةحتافلا ةءارق يف ةريره يبأ ةياورو ءارس ةحتافلا ةءارق يف هحام نباو ىليل يبأو

 تكسو «ءيشب داريإلا اذه دعب بجُي ملو ءاّضيأ ةيرهجلا يف مامإلا فلح ةحتافلا بوحو يف ةدابع نع دواد يبأو

 هذه نأ مهف هلعلف ءاضيأ مامإلا فل ةحتافلا ةءارق بوجو ف ةدابع نع مكاحلا ةياور ةريحألا ةياورلا عمو «هنع

 ليذلا رمشن نحنو «هلثم نع بيجع اذهو ؛ءيشب هنع بجي مل ىح بتكلا هذه نع هاور امب ةديؤم تاياورلا

 .ينأيس اميف ةيفنحلا لبق نم هنع باوجلل
 اًقيفخ ولو توصلا نأل ؛هيف يل اًطلاخم اًثباخم وأ ءنآرقلا يف يل اًيذاحب اًعزانم كتدجو يأ :خلإ كتيأر دقل
 عونمملا مزاللا اذه عانتمال ؛قلطملا توكسلاو تاصنإلا بجوف كلذك ولو ءرخآ ضراعي سمهلاك اًيفخ افيعض

 ةالص لك يف ةبذاجلاو ةعزانملا وهو ءاهمزال نالطبل ةموزلملا ةءارقلا تلطبف «موزلملا نالطب مزلتسي مزاللا نالطبو

 اذإ ةيرهجلا يف اهل نيعناملا دنع ةءارقلا عنم يف امك «ةيقيقحلا ةلعلا دجوي مل ولو مكحلا مّمع مث «ةيرس وأ ةيرهج

 هتبطخ عمسي ال ثيحب بيطخلا نع دعب اذإ ةبطخلا يف تاصنإلاكو «مامإلا ةءارق عمسي ال اًديعب متؤملا ناك

 اقرافم ناكو رفسلا يف اهقلط اذإ ةدعلاكو ءءارمألاو نيطالسلا رافسأك هيف ةقشم هل نكي مل اذإ رفسلا ةصحركو
 0 ظ .ةريثكلا ةلثمألا نم كلذ ربغ ىلإ عوفدم كانه محرلا ةءارب مهوت نإف ؛نينس اهنع
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 :ةثالث انهه امي دتعملا كلاسملاو نيدهتحما ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نيب اهيف فلتخم مامإلا فل ةءارقلا ةلأسم نأ ملعا

 هللا دبع نب رباح لاق هبو «هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو ءرسأ اميف الو رهح اميف ال هفلخ أرقي ال هنأ :لوألا

 ةياورلا يف حجرألا وه ام ىلع - دوعسم نب هللا دبعو باطخلا نب رمعو «بلاط يبأ نب يلعو تباث نب ديزو

 باحصأو يعخنلا ميهاربإو يبح نب حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نباو ةنييع نب نايفسو يروثلا نايفسو -امهنع

 .نيعباتلاو ةباحصلا ريهاشم نم مهريغو دوعسم نبا
 مهيماسأو ةثالثلا ةلدابعلاو ىضترملا :مهنم «ةباحصلا رابك نم اًرفن نينامث نع ةءارقلا عنم يور دقو :يعلا لاقو

 ركذو .عامجإلا ةلزنمب مهقافتا ناكف «نينامثلا نع نامزلا كلذ يف ىفأ نم ددع زواحت :ليقو ؛ثيدحلا لهأ دنع

 :هيبأ نع ملسأ نب ديز نب هللا دبع نع "رارسألا فشك" باتك يف يؤمذبسسلا بوقعي نب هللا ديع مامإلا خيشلا

 باطنلا نب رمعو قيدصلا ركب وبأ :يهنلا دشأ مامإلا فلحت ةءارقلا نع نوهني دلني هللا لوسر باحصأ نم ةرشع :لاق

 دوعسم نب هللا دبعو صاقو يبأ نب دعسو فوع نب نمحرلا دبعو «بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثعو
 قوثوملا ثدحملا ركذ دعب لاوقألا هذه دانسإ ةبلاطمو .ف# سابع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبعو تباث نب ديزو

 روبعلاو رظنلا روصقل اهيلع عالطالا مدعف ءثيدحلا لهأ دنع مهيماسأو :يئيعلا لاق دقو فيك «ةيرورض ريغ هب

 .روفوملا صحفلاو ءارقتسالاو راصقتسالا ةلقو
 نب هللا ديبعو بيسملا نب ديعس لاق هبو ءكلام لوق وهو ءرهج اميف أرقي الو ّرسأ اميف هفلح أرقي هنأ :ياثلاو

 «يربطلاو قاحسإو دمحأو كرابملا ع نباو ةداتقو يرهزلاو ءرمع نب هللا دبع نب ملاسو ءدوعسم نب ةبتع نب هللا دبع

 يف - دوعسم نباو ءرمعو «يلع نع كلذ يورو ءأرق الإو أرقي ال ةيرهجلا يف عمس نإ :لوقي دمحأ نأ ريغ

 فد رمع نب هللا دبعو بعك نب يبأ نع يور كلذكو «قارعلاب هلوقي ناك يعفاشلا يلوق دحأ وهو - حوحرملا
 .هباحصأ رثكأ هيلعو ءرصمم يعفاشلا مامإلا لوق وهو ءّرسأ اميفو رهج اميف باتكلا مأب أرقي هنأ :ثلاثلاو

 يرصبلا نسحلاو ريبج نب ديعسو ريبزلا نب ةورعو تماصلا نب ةدابع لاق هبو ءروث وبأو دعس نب ثيللاو يعازوألاو
 نأ يعفاشلا دنع ةيرهجلا يف مامإلا فلح ةحتافلا ةءارق قيرطو «سابع نباو ةريره يبأ نع ىوريو ءلوحكمو
 ةتكسو «ةءارقلا يف عورشلا ىلإ مارحإلا دعب ةتكس تاتكس عيرأ ماقألا تكسي هلنعن «ةثلاثلا ةتكسلا يف اهأرقي

 «يدتقملا ةءارقل هدعب ةتكسو «باتكلا مأ نع زيمتي ىح نيمأتلا لبق ( :ةحتافلا) :(َنيلاَضلا الوم :هلوق دعب

 .عوكرلا لبق ةءارقلا مام دعب ةتكسو

 تابثإ لكشي لب ًالصأ رابخألاو راثآلا نم تاتكس عبرأ تبثي ال هنأ :لوألا :نائيش ةيعفاشلا نم انهه بجعلاو

 -ِ «نيصح نب نارمعو ةرمس نيب امهيف فلتخا يح «ناتتكسلا تبثي نأ بعصي لب «ةثلاثلا ةتكسلا
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 ةءارقو «ةبحتسم هدنع اهلك تاتكسلا نأ :يناثلاو .ىلوألا ةتكسلاب الإ اولوقي ملف «ةيفنحلا دنع اتبثي مل اذلو -

 كرتب روذحم هيلع مزلي مل مامإلا تكسي مل اذإف «ةبحاو نوكت نأ بجي بجاولا ةمدقمو «ةبحاو اهيلع ةقفوتملا ةحتافلا

 يف هقيقحت ىلع ءاملعلا ضعب راتخا انهه نمو «هيلع ةبحاو تناكو ةحتافلا ةءارق مومأملل نكمي ملو ءبحتسملا

 زال ةلإو تكس: نإ مانإلا تانكس.ق'ةيرهكلا قو ءاقلطم'ةيزسلا ق ةحتافلا ةيازق تايحفسا تاياوزلا _نضراغت
 :ىلاعت هلوقف «باتكلا امأ ءاتاقحلم عم ةعبرألا لوصألا يه هراتخا ام ىلع لوألا بهذملا باحصأل ليلدلاو اذه

 يف تلزن امنأ ىلع اوقفتاو اوعمجأ دقو (؟١٠ 4:فارعألا) َّنوُمَحْدُت ْمُكْلَعَل اوُبصْنَأَو هَل اوُعِمَتْساَف ُنآْدقْلا ٌععرُ اذِإَوظ

 :"ريدقلا حتف" يف مامحلا نبا لاق ,مامإلا فلخ لحر أرق اذإ تلزن اهنأو «مامإلا فلخ ةالصلا ف ةءارقلا

 .اقلطم ال عامتسالل توكسلا هنإ :ليق نكل «مالكلا مدع هنأل ؛ةيرهجلا صخي ال تاصنإلاو

 .ةيرهجلا صخي :لوألا ءامهنم لكب لمعيف ءتوكسلاو عامتسالا :نارمأ بولطملا نأ :ةيآلاب لالدتسالا لصاحو

 يف ةءارقلا يف ةيآلا دورو نأ ىلع ءانب اذهو اقلك ةءارقلا دنع توكسلا بجيف «هقالطإ ىلع يرحي ال :يناثلاو

 ةنلع ناك دهاحجم نع جرحأو «ةالصلا يف ةيآلا هذه نأ ىلع سانلا عمجأ :دمحأ مامإلا نع يقهيبلا جرخأو «ةالصلا

 ٠١( 4 :فارعألا) كاوُِصْنأَو هَل اوُعِمَتْساَف ْنآْرَمْلا ًئىرق اًذإَوإِ» :لزنف راصنألا نم ف ةءارق عمسف «ةالصلا يف أرقي

 نب ةيواعم نع دايز نب ماشه مادقملا يأ نع كاف ةماسأ وبأ انثدح :لاق "هريسفت" يف هيودرم نبا جرحخأو

 تارقلا مس نت لك: لقفف ىف هللا دنع لاق هيدحلا 125 نا: لزنو: فاهشا قياسات ا سلام :لاق ةرق

 .تاصنإلاو عامتسالا هيلع بجو

 ام انباحصأ مالك يفو «مامإلا فلخ ةءارقلا يف اوُبِصْنأَو هَل اوُعِمَتْساَف ُنآِدَمْلا ًىرق اًذِإَوم :ةيآلا هذه تلزن امنإ :لاق

 أرقي لحجر هبنحبو هقفلا بتكي لجر "ةصالخلا" يف لاق ءاقلطم نآرقلاب رهجلا يف عامتسالا بوجو ىلع لدي
 ماين سانلاو اًرهج ليللا يف حطسلا ىلع أرق ول اذه ىلعو «يراقلا ىلع مثإلاف «نآرقلا عامتسا هنكمي الف «نآرقلا
 .ببسلا صوصخلا ال ظفللا مومعل ةربعلا نألو ؛بوجولا قالطإ يف حيرص اذهو «مثأي

 ,لوصألا يف ررقت امك هدييقت ىلع ديقملاو هقالطإ ىلع يرجي قلطملا نأ :ةيآلاب جاجتحالا لصاح ةلمجلابو

 ءاهقالطإ ىلع يرجتف ةيرسلاو ةيرهجلا نع ةقلطم نآرقلا ئرق اذإو يْنآْرَقْلا رق اذِإَو» :ىلاعت هلوق يف ةءارقلاف

 .هصوصخ ىلع يرجيف ةيرهجلاب صتخم عامتسالا معن «هقالطإ ىلع يرجيف ةيرهجلاب صتخم ريغ تاصنإلا اذكو
 يف هلوزن ناك املو ءاقلطم هل اوتصنأو رهجلا دنع هل اوعمتساف اًرس وأ اًرهج نآرقلا ئرق اذإ :مالكلا ريدقت ناكف
 نأ امإف ةالصلا جرام امأو ءةرهجلا ف اعيسأل عر هركف ميبابلا اذهن قب اناتقلا كفيف ناك .مامالا قل ةذاشلا

 -ىلع لدي ال فطاعتلاب نآرقلا نأل ؛ةيرهجلاب ةيآلا صيصخت ىلع ليلد الو ءاهيزنت وأ كلذك اًميرحت عنميف هيواسي



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١1 ةالصلا باتك

 :ةرقبلا) كةاكّرلا اونآَو ةالصلا اوُميِقَأَول :ىلاعت هلوق يف لوصألا لهأ لاق امك «مكحلل لحم او دروملا يف نآرقلا <

 نامكح تاصنإلاو عامتسالاف «يبصلا لام يف ةاكزلا بوجو مدع ىلع لدي ال هنإ :ةدسافلا هوجولا ف (4*

 يف ةيآلا دورو ملس ولو «ةيرهجلاب صخب ىح هسأرب اًذحاو اًمكح امهعومجم سيل ءامهايح ىلع ةدح ىلع
 لمتحت ةيآلا نأ ملس ول اًضيأو ءدروملا صوصخل ال ظفللا مومعل ةربعلا نأل ؛ةيرهجلاب اًضيأ صيصخت الف ؛ةيرهجلا

 .ررقت ام ىلع مرحملا بلغ حيبملاو مرحنا عمتحا اذإ :لوقن ءدحاو مكح عومجملا نأو ةدح ىلع نامكح مكحلا نأ

 ةءارقلا بجوي همومعب هنإف 7١( :لمزملا) ؛ِنآَمْلا َنِم َرَّسَيَت ام اوُوَرقاَف :ىلاعت هلوق ضراعت ةيآلا نإ :لاقي امو

 لعج متوملاف ةءارق هل مامإلا ةءارق نإف :ثيدحب :امهدحأ :ناباوج هنع رم دقف ءذفلاو مومأملاو مامإلا نم لك ىلع

 ظ .ةيآلل افلافم نكي ملف «مامإلا ةءارقل اًمكح ائراق

 امهركذ هنم صيصختلاو هيلع ةدايزلا زاح اًينظ راص اذإف ءاًعامجإ هنم صوصخم عوكرلا يف كردملا نأ :رخآلاو

 نيتيآلا نإ :لوقن نأ انل اًضيأو «دحاولا ربخب هراسكنا نكميف ,ءيعطقب سيل "ام" ظفل مومع اًضيأو .ئيعلا

 ريخألا هجولا ىلع دروأو .صيصختلا نع ًالضف رخآلل امهدحأ خسن نكميف ؛مزحلاو عطقلاو ةوقلا يف ناتيواستم
 يف ال ءاقلطم ةالصلا يف ةءارقلا بوجو اهمكح نإف ؛عوكرلا يف كردملا قح يف ةصتخم اهنأ ملسن ال انأ ئيعلل

 .اضيأ ذفلاو مامإلا ىلع ةءارقلا ةيضرف تبثي الف «ةينظ ةيآلا نوكت ملس ول هنإو ءاهنم ةعكر لك

 ام لك يف ةءارقلاو ءثنح ةعكر ىلصف يلصي ال فلح ول اذلو «ةالص ةعكر لك نأ :لوألا نع باوجلاو

 يداقتعالا يعطقلا ضرفلا نأ :يناثلا نعو .ةيرم الب كردملا صيصخت مزليف «ةيآلاب ضرف ةالصلا هيلع قلطي

 ,ةينظ نوكي ضورفلا نم ريثكو «هتوفب ءيشلا توفي ام نعم يلمعلا ضرفلا يف ال يعطقلا ىلإ هيف جاتحي امنإ
 ال عامجإلاب صيصختلا نأو «ليبقلا اذه نم اًضيأ ةءارقلا نوكي نأ نكميف «هقفلا بتك هب دهشت امك

 ثيداحألاب ةتباث ةءارقلا نأو ءلوصوم لقتسم مالكب يأ «ةينظلل اًنروم اًيحالطصا اًصيصخت نوكي نأ مزلتسي

 نوكل ؛عوفرملا مكح يف ةفوقوم راثآ اهنمو «ةعوفرم رابخأ اهنمف :ةنسلا امأو «ةروهشملا وأ ئيعملا ةرتاوتملا

 .عامسلا الإ هيلإ قرطتي ال امم ةلأسملا

 :لاق اذإو ءاوتصنأف أرق اذإو ءاوربكف ربك اذإف هب متؤيل مامإلا لعج امنإ :اعوفرم ةريره وبأ هاور ام ةعوفرملا نمف

 :مقر] يئاسنلاو 10١[ :مقر] دواد وبأو ١"[ 4 :مقر] كلام هحرخأ «دمحلا كل انبر :اولوق ءهدمح نمل هللا عمس

 يبأ ثيدح يف "هحيحص" يف ملسم هجرحأ اوتصنأف أرق اذإو :هلوق ةدايزو «[847 :مقر] هجام نباو ١
 ةيرس اقلطم مامإلا ةءارق دنع توكسلا باجيإ يف حيرص اذهو «يميتلا ناميلس ثيدح نم يرعشألا ىسوم
 8 نهضت للدار ضيصخت ا ةزفيصعم ةالضأ ةنرودلاب هلق نيف ل ةيروهما فتاك
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 يف مامإلا عورش ملع امأو ءاهقالطإ ىلع يرجتف ءامهيتلك ةيرهجلاو ةيرسلا ىلع قلطت ةقلطم ةءارقلا نإف -
 :دواد وبأ لاق هنأ :لوألا :نيهجو نم انهه ماصخلل مالكلا يقب .ذوعتلاو حاتفتسالا يف نيمختلابف ةيرسلا يف هتءارق

 ةريره يبأ ثيدح ىور نأ دعب يقهيبلا لاق هنأ :ياثلاو .دلاخ يبأ نم اندنع مهوتلاو :ةظوفحممي تسيل ةدايزلا هذه

 يطقرادلاو مكاحلاو نيعم نباو متاح وبأو دواد وبأو «ثيدحلا يف ةظفللا هذه أطخ ىلع ظافحلا عمجأ دق :ىسوم يبأو

 .ئيعلا لاق اذك ,ةظوفحمب تسيل اهكإ :اولاق

 ءاماور ةقثو اهقيرط ةحص دعب كلذ ىلإ تفتلي ملو :هلوقب مامحلا نبا هركذ ام :لوألا :هوحوب امهنع بيحأو
 دلاح ابأ نإف ؛رظن هيف اذهو :لاقو «"هرصتخم" يف دواد ابأ يرذنملا بقعت هنأ :ياثلاو .لوبقملا ذاشلا وه اذهو

 هذمب درفتي مل اذه عمو ءملسمو يراخبلا مب جتحا نيذلا تاقثلا نم وهو «نايح نب ناميلس وه اذه رمحألا

 ةعيزخ نبا ححص هنأ :ثلاثلاو .دادغب ليزن يندملا يملسألا يراصنألا دعس نب دمحم ديعس وبأ اهيلع هعبات لب «ةدايزلا

 .ةدايزلا كلت هيف روكّذملا نالجع نبا ثيدح

 ؟انهه هعضت مل ى :هل ليقف ءروكذملا ةريره وبأ هاور يذلا ثيدحلا نعي يدنع حيحص وه ملسم لاق هنأ :عبارلاو

 اذهو :لاقو «ئيعلا هلاق اذك هيلع اوعمجأ ام انهه تعضو اغإ ءانهه هتعضو حيحص يدنع ءيش لك سيل :لاقف

 .هلاثمأو يقهيبلا مالك اذمي درو «ثيدحلا اذه ةحصب مكح دق لقنلا لهأو ثيدحلا ةمئأ لابج نم لبج ملسم

 يف لعجو لاحرلا بابرأو نفلا ةمئأ نع نالجع نب دمحمو دلاخ يبأ قيثوت نم ءاملعلا ضعب هلقن ام :سماخلاو

 .[؟81417 :مقر]ةنماثلا ةقبطلاو ةسماخلا ةبترملا يف نايح نب ناميلس رمحألا دلاح ابأ "بيرقتلا"

 هحيحصتو هيحرخم نايب قبس دقو «ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم :هللا دبع نب رباج ثيدح :اهنمو

 نع اهئازجإو مامإلا ةءارق ةيافك ىلع لدي له ثيدحلا نأ يف مالكلا يقب .هديعن الف هلاحر ليدعتو هتاور قيئوتو

 الإ لدي ال ثيدحلا نأ معزي دقو ؟اهيزنت وأ اًميرحت هركي وأ مرحيف اهنع هيو ةءارقلا نع هعنم ىلع وأ «يدتقملا
 ةلالدلا وأ ةراشإلاب ولو هيلع لدي هنإ :لوقن نحنو .هاركتسالاو يهنلاو عنملا ىلع ال ةيافكلاو ءازجإلا درحمب ىلع

 ,حيحصتو «هل ةدضاعمو ةدعاسمو «يهانلا لوقل ريرقت هنأ هانفلسأ امك هيلإ ريشي ثيدحلا دروم نألف :ًالوأ امأ

 هل نايبو لمجملل ريسفت لصفملاو «عازنلا يف ءاضقلا يف هلاقمل ميوقتو

 لصأ نأ ديفي اذهو :ةصقلا نايب دعب مامحلا نبا لاق امك ةصقلا نايب ىلع لمتشملا لصفملا وه ثيدحلا مامتو

 ؛مامإلا فلخ ةءارقلا در نمضتيو «ةرات عومجملاو «ةرات طقف مكحلا لحم هنم يور اًرباج نأ ريغ ءاذه ثيدحلا

 ةصقلا نأ ةفينح يبأ ةياور يف اًصوصخ ةيرهجلاو ةيرسلا يف اقلطم اهنع ياحصلا كلذ يهنل اًدييأت جرخ هنأل

 3 .اهكرتو اهلعف ةحابإ ال رصعلا وأ رهظلا يف تناك



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب م”. ةالصلا باتك

 عنملا توبث يف انيفكي اًضيأ ردقلا اذهف «ءازحإلاو ةيافكلا ىلع لدي هنأ ملس اذإ ثيدحلا نألف :اًيناث امأو-

 ةءارق ىلع دئازلاو «يدتقملل ةءارقلا نم ماتلا نكرلا وه اذه نأ ىلإ ريشي ءازجإلاو ةيافكلا نأل ؛هيلع ةلالدلاو

 نوكي الف «عونمم رمأ عورشملا ردقلا ىلع دئازلاو مامإلا نم عقاولا هنكر ىلع دئاز رمأ يدتقملا لبق نم مامإلا

 ؛اهنع اعونمم وه نوكيف متؤملا بناج يف ةربتعملا ةءارقلا نم ءيش يف ةيافكلا هذه ىلإ رظنلا دعب يدتقملا ةءارق

 .هبناج يف عرشلا هربتعا ام ىلع ةدئاز افوكل

 هل ناكل أرق ولف هل ةءارق مامإلا ةءارق نإف ؛اًعرش يدتقملا نم ةتباث ةءارقلا نإ :مامهلا نبا هلاق امبف :اًثلاث امأو
 يف نيتيقيقحلا نيتءارقلا عامتجا وه عونمملا نأ نم هيلع دري امو .عورشم ريغ وهو «ةدحاو ةالص يف ناتءارق

 نأل ؛اهجوم سيل ةهجلا فالتحال ةيمكح ىرخألاو ةيقيقح امهادحإ نوكي ثيحب امهعامتحا ال ةدحاو ةالص

 هربتعا ثيح نم اًضيأ ةيمكح ةيقيقحلا تناكف ؛عرشلا دنع ةربتعم تراص تحيبأو تزيجأ اذإ ةيسحلا رومألا
 درم ال هنأل ؛ىلوألا قيرطلاب ةيمكح تناك ةيقيقح اهومتلعج امل ةيسحلا هتءارق نألو «ةهجلا تدحتاف عرشلا

 نإو ةيرابتعا ةيمكح رومأ عرشلا رابتعا كلس يف اهطارخنا دعب ةيعرشلا رومألا نألو «رابتعالا نع ةقيقحلل

 . يعرشلا رابتعالاب الإ امل دوجو الو «ةالصلاو موصلاك رهاظلا بسحب ةيسح تناك
 اهدوجو طونملا ةيعرشلا رومألا دادع يف اطرحنم اًيعرش اًرمأ ناك ةيقيقح ةءارق عرشلا هربتعاو يدتقملا أرق اذإف

 نيتءارقلا عامتجا وه عونمملا نأ ىلع ,ةهجلا تدحتاف اًضيأ ةيمكح. ةيقيقحلا تءاجف «يعرشلا رابتعالاب اهتحصو

 يف اًدوهعم هنوك مدع ىلع رودي عانتمالا نأ ىلع ءانب ةيمكحو ةيقيقح عامتحا الو «نيتيقيقحلا ال نيتيمكحلا

 عنملا ىلع هل ةلالد الو ءءازجإلاو ةيافكلا هانعم نأ ملس ولو .مهفاف نيريخألاب ال لوألاب قلعتي امنإ وهو ؛عرشلا

 ةروصلاو ةداملا ثيح نم ةربتعملا ةدودحملا ةيعرشلا رومألا نإف ؛هتءارق زوجي ليلد نم قالطإلاو زاوجلل دب الف

 ثيدحب جاجتحالا امأو «ةلسرملا ةزاحإلاو «ةيلصألا ةماعلا ةحابإلا اهيف يفكي ال نيعم صاخ ددجتب نيتددجتملا

 .بيرق نع هركذنسف هذ تماصلا نب ةدابع

 يدتقملا أرق ولف ءاهنع فلخو يدتقملا ةءارق نع ضوعو لدب مامإلا ةءارق نأ ىلع لد ثيدحلا نألف :اًعبار امأو

 زوجي ال امك «ىرت امك زئاج ريغ وهو «هنع ضوعملاو ضوعلاو «هنم لدبملاو لدبلاو ,فلخلاو لصألا عامتجا مزل اًضيأ
 لمح دق يقهيبلا مث «كبيري كش انهه سيلو ؛كوكشملا ءاملا دنع الإ امهنم لكب رهطتلاو مميتلاو ءوضولا عامتحا

 ءصصخم الب صيصخت اذهو «ةروسلا نود ةحتافلا ةءارق ىلعو «مامإلا فلح ةءارقلاب رهجلا كرت ىلع ثيدحلا اذه

 كلما ديلا اهيف ةراشز لو. كطاقلاب دل قلم ال ل رافع و وضفملا نع وان وع زدنا رع ودول قون نع ةيكبو

 - ١ امهيف صخخش رهجل ئععم امف «مامإلا ةياور هب دهشي ام ىلع رصعلاو رهظلا ةالص ةعقاو ةعقاولاو فيك



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب "4 ةالصلا باتك

 ؟ياتقلا روب ناتظادق زي امرا انيبن ارك ور 3 كرف تاع لارج +

 ةرم نب ريثك نع ةيرهازلا بأ نع ةيواعم نع ديز نع نوراه نع "هننس" يف يئاسنلا هحرخأ ءادردلا يبأ ثيدح :اهنمو
 قع لحرب لاغ يع :لاق ةةءازق ةذلبم» نك نأ 25 هلأ: لوس لقع :لوقي ةمع كاقردلا يبأ نع يمرضحلا
 لاق ,مهافك دق الإ موقلا مأ اذإ مامإلا ىرأ ام :لاقف ؛هنم موقلا برقأ تنكو يلإ تفتلاف .هذه تبحجو :راصنألا

 نكي مل نإف :"ريدقلا حتف" يف مامهلا نبا لاقو «ءادردلا يبأ لوق وه امنإ أطخ ع هللا لوسر نم اذه :يئاسنلا

 ةءارقب ديفي مث «ةءارق ةالص لك يف 55 يببلا نع ىوريل نكي ملف ءادردلا يبأ مالك نم لب ث يبلا مالك نم اذه
 © هللا لوسر نم عمس ءادردلا ابأ انيأر دقو :يواحطلا لاقو نك يبلا نع هيف هدنع ملعل الإ يدتقملا نع مامإلا
 .مومأملا ىلع هدنع نكي ملف ءاذه لثم كلذ يف

 نكي ملو فيك ةيعامس ةلأسملا نوكل ؛عوفرملا مكح يف فوقوم وهف 5 يبلا مالك نم سيل هنأ ملس ول ةلمجلابو
 325 يبنلا نع هعامسو هنم ملعل الإ هنع هتياورو هنم هعامس دعب ُثَك هللا لوسر ثيدح فلاخيل ءادردلا وبأ
 .مهفاف ءءارتما الب امهل ةءارقلا ءافتنا معيف «ةيرهجلاو ةيرسلا نع ةقلطم ةمامإلاو :ةروصلا هذ صيصختلاب

 :لاق غرف املف .هفلح أرقي لحرو سانلاب يلصي ناك" :هنع ئطقرادلا هجرخأ نيصح نب نارمع ثيدح :اهنمو

 لقي مل هنأب ئيطقرادلا هلعأو «[8 :مقر ؛577/1]"مامإلا فلخ ةءارقلا نع مهاهنف اذك ةروس يبحلاخي يذلا اذ نم

 فلعخ ةءارقلا نع مهاهنف :هلوق يأ يهنلا ةظفل ةيظوفحم يف مالك موصخلل ةلمجلابو .ةاطرأ نب جاجح ريغ اذكه

 ةقث هب جتحم هنإ :الوأ لوقن انكل هب جتحي ال هنإ :اولاقو «ةاطرأ نب جاجح ىلع رودي ثيدحلا نأل ؛مامإلا

 ١١١9[( :مقر]ةعباسلا ةقبطلاو ةسماخلا ةبترملا نم "بيرقتلا" يف هلعج لاحرلا باحصأ هلدعو هقثو «قودص

 .ةلوبقم ةقثلا ةدايزو

 ةلالدلا فقوتي ال يهنلا نعم نأل ؛انرضي الف فذحلا ةبجاو لب ةظوفحم ريغ يهنلا ةظفل نأ ملس ول هنأ :اًيناثو

 نعطلا طمن ىلع ةراشإلا قيرطب هيلع لاد هنإف ؛ةجلاحخملا ةظفلب لصاح ىعملا اذه لب «يهنلا ةظفل دوجو ىلع هيلع

 ةدومحم دحأ اهّدعي نأ روصتي ال لك يبلل ةحلاخملا نإف ؛ةرهاظ هيلإ ةراشإلاو ؛ةحارصلا نم غلبأ وهو ءضيرعتلاو

 .عنملاو يهنلا ئعم وه اذهو «ةحيبق ةعنشتسم ةمومذم لب
 هللا ديغت وع قسوم نع لتفاوتنإ قير نف نيتع هخيرتنا اليسا 225 هنغقالا نيةادش ني هللا دبع كتيدحت :اهنمو

 هاور ام ىلع اًدنسم هنوك يف اوملكتو «لاسرإلا ثيح نم نيثدحملا نم نوبصعتملا هححصو ءامهريغو يطقرادلاو
 ملس ولف ءاّضيأ هلاصتا حيحصت نايب مدقت دقو ءاعوفرم رباج نع هللا دبع نع ىسوم نع ةرامع نب نسحلاو «مامإلا

 هنأ :ةصقلا نايب ىلع لمتشم لصفم ثيدح لسرملا اذهو .هب جتحي امم اندنع ليسارملاف ءلسرملا وه حيحصلا نأ

 : ؟نيتزمغ مل :لاق ىلص نأ املف «هيلي يذلا هزمغف ؛هفلخ لحر أرقف :لاق ءرصعلا يف دلني هللا لوسر م
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 هتءارق نإف ؛مامإ هل ناك نم :لاق ٌدْو يبلا هعمسف .هفلخ أرقت نأ تهركف ؛كمادق دلي هللا لوسر ناك :لاق -

 ىلع هلمح نكمي الو ءلصتملا دنسملا يف اهانركذ يلا هوجولاب ةءارقلا ةهارك ىلع لدي امم ثيدحلا اذهو «ةءارق هل

 :اهنمو .معز ام ىلع ةيرهجلا صوصخ يف ال ةيرسلا يف ةءارقلا عنم ىلع لديو ءمدقت ام ىلع رهجلاب ةءارقلا
 قيرط نم "هئطوم" يف دمحم هاورو «نابح نبا هحّحصو «ةعبرألاو يعفاشلاو كلام هجرخأ ةريره يبأ ثيدح

 أرق له :لاقف «ةءارقلاب اهيف رهج ةالص نم فرصنا :اًعوفرم ةريره يبأ نع ةميكأ نبا نع يرهزلا نع كلام
 نع سانلا ىهتناف «نآرقلا عزانأ يل ام :لوقأ نإ :لاقف :لاق !هللا لوسر اي انأ :لجر لاقف دحأ نم مكنم يعم

 ١١١[. :مقر «6407/1] كلذ اوعمس نيح ةالصلا نم هب رهج اميف ٌدلي هللا لوسر عم ةءارقلا

 كلام بهذم قفاوي هرهاظب ناك نإو ثيدحلا اذهو «ةقث ةميكأ نباو دانسإلا ديج هنأل ؛هيف فيعضتلل هجو الو

 اذإ اًضيأ ةيرسلا يف روصتي وهو «ةبذاحملاو ةعزانملا وه هاركتسالاو عنملا ًاشنم نأل ؛نعمملا رظنلا دعب انديؤي هنكل

 امأو .مكحلا معي ةلعلا مومع دنعف ءوندلاو برقلا دنع عمسي يرسلا توصلا نإف ؛هيلي نمم مامإلا برقب ناك

 اضيأ هب نيلئاقلا نألو «ةفلاخملا موهفمع انلوق مدعل ؛اندنع هل موهفم الف ءثيدحلا يف ةيرهجلاب ةالصلا صيصخت

 01 ا ا ااوخد رست ايوا روز 310 يل قفار رقم را ايا ترم ران نركي اانا و هيف اوطرش

 نبا لوق نم ناك ءاوس «خلإ "ةءارقلا نع سانلا ىهتناف" :ثيدحلا يف درو اهب ال نآرقل عزاتأ يل ام :ٌهكك هلوقب

 .ةريره يبأ لوق نم وأ ءباهش

 يف يناقرزلا هلقن ام ىلع هعم اوؤرقيو «ةءارقلاب هودرفي ال نأ هل مهتعزانم ئعم نإ :ةيفنحلا لبق نم لاقي دقو
 ةالصلا يف يدتقملا ىلع قداص ىعملا اذهو «نيفنصملا ضعب هلاق امك يحابلا ديلولا يبأ نع "أطوملا حرش"

 ريرقتلا ىلع ةعزانملا :لاقي ال .عزانتلا يعم وهو ءهعم أرقي لب ةءارقلا يف مامإلا درفي ال هنإف ؛اًضيأ ةيرسلا

 مكدنع مكحلاو ءاًرهاظ كانه ةعزانم ال هنإف ؛ةيرسلا ف مامإلا نع اًديعب يدتقملا ناك اذإ روصتي ال لوألا

 ؛دراوملا صوصخخ ىلإ رظنلا مدعو «ةرئادلا عيسوتو «ةلعلا درط مكحب كلذ لوقن انأل ؛دعبلاو برقلا يف ءاوس

 اديعب ناك اذإ ةيرهجلا يف ةءارقلا نع متعنم امك ةيعرشلا ماكحألا ةماع يف عرشلا ةلكاش وه امك بابلل اًدرط

 نيبتسي انهه نمو ءالصأ رخآلا توص امهدحأ عمسي ال ثيحب اًديعب دعبلا ناك اذإ كانه ةعزانم ال هنأ عم اًضيأ

 ؛ةءارقلاب مامإلا رهج دنع ةءارقلا عنم ةحيحصلا ثيداحألاو «ةيآلا نم تباثلا نإ :لاقي ام ىلع لوعي ال هنأ

 نأل كلذو ؛مامإلا تاتكس دنع ةيرهجلا يف اهعنم الو «ةيرسلا ةالصلا يف اهعنم ال هدنع توكسلا بوجوو

 ظ .انررق ام ىلع كلذ عيمج نم رهظ دق ةيرسلا يف عنملا

 دنع ةيرهجلا يف ةءارقلاو .باتكلا مأ ةءارق اهيف روصتي ال سفنتلاب ةحارتسالا وأ «نيمأتلل ةفيفخلا ةتكسلا

 - «تاتكسلا نع ًالضف حاتتفالا ةتكس ريغ اندنع ةتباث ريغ اهسفن يف تاتكسلا نأل ؛؟ءيشب سيل تاتكسلا
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 ؛ةعوفرملا نئسلا يف انمالك اذه تبنت امنإف ءاّموبت ملس ولف «ةحتافلا ةءارق ناعست ثيحب نيتليوطلا نيتتكسلا وأ <

 ناعم حرش" يف يواحطلاو ,"أطوملا" يف دمحم اهجرخأ ةريثكف «نيعباتلاو ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثآلا امأو

 عفان نع كلام قيرط :اهنم ءاهانفلسأ دق ةفلتخم قيرطب يواحطلاو دمحم هجرحأ ام رمع نب رثأ :اهنمف «"راثآلا

 اذهو «مامإلا عم أرقي ال مككرمع نبا ناكو «مامإلا ةءارق هبسحف مامإلا عم مكدحأ ىلص اذإ :رمع نبا نع

 «هتءارق هتفك مامإلا فلخ ىلض نم :رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع قيرط :اهنمو .ةيرهجلاب هيف صيصخت ال

 يف دمحم اهجرحأ .مامإلا ةءارق كيفكت :لاق هنأ :رمع نبا نع نيريس نب سنأ نع نمحرلا دبع قيرط :اهنمو
 .اهديعن الف رمألا اذه تاضراعم ةبوحأ ترم دقو ءالصأ اهيف مالك ال ديناسألا ةديج قرط هذهو ."هئطوم"

 «مامإلا فلح أرقي ال رمع نبا ناك :لاق «رمع نب هللا دبع نب ملاس نع يندملا ديز نب ةماسأ قيرط نم هج رخأ مث

 قودص «يدملا ديز وبأ مهالوم يثيللا ديز نب ةماسأ :"بيرقتلا" يفو «هيف ملكتم ةماسأ قيرطلا اذه يفو

 نع هجرحأ دوعسم نبا رثأ :اهنمو .رخألا قرطلل اًدضاعم اًدهاش دعي رثألا فعض ملس ولف «[711 :مقرإمهي

 «مامإلا فل ةءارقلا نع دوعسم نب هللا دبع لئس :لاق «لئاو يبأ نع رمتعملا نب روصنم نع ةنييع نب نايفس
 .الصأ مالكلا هيف روصتي ال دانسإلا ديج قيرط اذهو ,مامإلا كلذ كيفكيس ًالغش ةالصلا يف نإف ل :لاق

 ناك هللا دبع نأ :سيق نب ةمقلع نع يعخنلا ميهاربإ نع دامح نع يشرقلا حلاص نب نابأ نب دمحم نع هجرخأو

 يف أرق هدحو ىلص اذإو «نييرخألا يف الو نييلوألا يف هيف تفاخي اميفو «هيف رهجي اميف مامإلا فلح أرقي ال
 نابأ نب دمحم وه دانسإلا اذه يف هيف ملكتملاو ءائيش نييرحألا يف أرقي حلو «ةروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا

 .هليدعتو هقيثوت ححارلاف دامح امأو «يفعلا

 ةالصلا يف نإف ؛ةءارقلل تصنأ لاق «دوعسم نب هللا دبع نع لئاو يبأ نع روصنم نع يروثلا نايفس نع هجرخأو
 بوحو نم همورن ام تابثإ يف حيرص رثألا اذهو ءالصأ هيف مالك ال ديج دانسإ اذهو «مامإلا كيفكيسو ًالغش
 نأب هيلع جاجتحالا عم اهنع يهنلاو عنملا نمو «ةيرهج وأ تناك ةيرس «مامإلا فلحخ ةءارقلا قلطم دنع توكسلا

 ةءارق نع مامإلا ةءارق ةيافك ىلع ءانب اهيلإ ةجاح الو .لاقلاو ليقلل هيف لاحم ال زيزعلا هللاب الغش ةالصلا يف

 .هوجولا نم انمدق ام ىلع انركذ ام ىلع لدي اًضيأ ةيافكلا ظفلو «ةبارتسا الب اهنع اعونمم نوكيف «يدتقملا

 نأ :نالجع نب دمحم انربخأ «ءارفلا سيق نب دواد نع "هثطوم" يف دمحم هجرحخأ هذ باطنخلا نب رمع رثأ :اهنمو

 يف حيرص اذهو «هيف مالك ال ديج دنس اذهو ءاًرجح مامإلا فلح أرقي يذلا مف يف تيل :لاق باطخلا نب رمع

 :لاق هنأ يواحطلا 00 ةياورب هنع يور امو «ىفخي ال امك ةءارقلا نع يهنلاو عنملا

 - تنك نإو :لاقف ؟كفلح تنك نإو :تلقف ءأرقا :يل لاقف «مامإلا فلخ ةءارقلا نع باطنلا نب رمع تلأس
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 اذه :ًالوأ لوقن هدنس ةدوج ميلست دعب مث ؛هدنس يف رظنيلف .تأرق نإو :لاق ؟تأرق نإو :تلقف ؛يفلخ -
 ؛مامإلا فلحخ ةءارقلا عنم يف ةدراولا حاحصلا ثيداحألا مغاري هظافلأ حيرصبو «يطاب عاطقناب عطقنم ضراعملا

 «قالطإلا ىلإ اًرظن حيرص ةفلاخملاف ءاهزوجي هقالطإب اذهو ءاقلظم ةءارقلا نع عنمت اهقالطإب اهِإف ؛باتكلا يقانيو

 مايق الب دحب ريغ دراوملاو لماحملا فالتخاب قيبطتلاو «ةروهشملا ةنسلاو باتكلا ةفلاخمل ؛لوبقم ريغ اًذاش نوكيف
 ظ ظ .مالكلا يف ةفراص ةنيرق

 صوصن مومع ىلإ اًرظن ةءارقلا زوجف «دروملا اذه يف ةيآلا دورو الو «عنملا ثيداحأ ًالوأ هغلبي ل هلعل هنأ :اًيناثو

 زيوحتلاب هتاف امل اًيفالت عيرقتو رجز غلبأب اهيلع رحزو اهعنم هتغلب امل مث «ةنسلاو باتكلا نم ةءارقلا ةيضرف
 دحأ لكل ةمولعم ةالصلا يف ةءارقلا ةيضرف نإف ؛سكعلاب ملعلا روصتي الو «قالطإلا نم هنع ردص امل اكرادتو

 روصتي الف «نيلسرلأ ةباين خراعم ىلع نيدعاصلاو نيدشارلا ءافلخلا نع ًالضف «ةباحصلا نع الضف نيملسملا نم
 قاب مل اهتم ولعل هنإ لاقي نيج ايههتةلاقلا صوشل رك ةالؤب مثلا ىصوشت لة ضروس: تلال
 0 .باتكلا ةحتافب ةءارقلا زيوحت

 دحتت دلو ضعب ينربخأ «يندملا ءارفلا سيق نب دواد نع "اطوملا" يف دمحم هجرخأ صاقو يبأ نب دعس رثأ :اهنمو
 دانسإلا اذه يف سيلو «ةرمج هيف يف مامإلا فلح أرقي يذلا نأ تددو :لاق اًدعس نأ هل ركذ هنأ ءصاقو يبأ نب

 ؛حصي ال عطقنم هنأ ربلا دبع نبا همعز ام ىلع هيف ريض الو «دوادل هنع يورملا ةلاهجل ؛عطقنم هنأ ريغ ءيش اًضيأ

 اذه دوجو يف ءارتما الو ,تاقثلا نع يوري ةقث يوارلا نأ ملع اذإ اندنع لوبقم عطقنملا نأ اندنع ررقتملا نأل

 ييدملا نباو يحاسلاو يئاسنلاو متاح وبأو ةعرز وبأو نيعم نباو دمحأو يعفاشلا هقثو سيق نب دواد يف فصولا

 مهريغو معطم نب ريبح ىلوم عفانو رمع نبا ىلوم عفانو ملسأ نب ديزو ديزي نب بئاسلا نع يوري مهريغو
 يح ةءارقلا عنم ةدش ىلع لدي اًضيأ رثألا اذهو «مهريغو عيكوو ناطقلا ىييو كرابملا نباو نانايفسلا هنع ىور

 .رانلا نم ةرمج همف يف نوكي نأب اهبحاص دعوأو ؛ريكنلا ديدش اهيلع ركنأو «حيبقتلا دشأ اهحبق

 حرش" فو :ئيعلا لاقو ءرجح هيف يف :لاق هنأ الإ "هفنصم" يف قازرلا دبع هاورو :"ةيانبلا"و "ريدقلا حتف" فو

 دمحم هحرخأ هللا دبع نب رباح رثأ :اهنمو .هل ةالص ال مامإلا فلخ أرق نم :صاقو يبأ نب دعس نع :"تاليوأتلا

 .مأب اهيف أرقي مل ةعكر ىلص نم :لوقي هللا دبع نب رباح عمس هنأ :ناسيك نب بهو نع كلام قيرط نم "أطوملا" يف

 «هلثم رباج نع بهو نع كلام نع نعم نع قاحسإ قيرط نم يذمرتلا هاورو «مامإلا ءارو الإ لصي ملف «نآرقلا
 أرقي مل نمل ةالص ال :ّدي يبا لزق نفع: لاققا ليصخ ىو دج اذأو :اًضيأ لاقو .حيحص نسح ثيدح اذهو :لاقو

 - مأب اهيف أرقي مل ةعكر ىلص نم :لاق ثيح هللا دبع نب رباج ثيدحب جتحاو ؛هدحو ناك اذإ باتكلا ةحتافب
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 :305 يبلا لوق لوأت 525 يبلا باحصأ نم لحر اذهف :دمحأ لاق «مامإلا ءارو نوكي نأ الإ لصي ملف نآرقلا -

 نم ”"راثآلا ناعم" ف يواحطلا هعفر فوقوملا اذهو ءهدحو ناك اذإ اذه نأ باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال

 ىورو : ةيانبلاو ”ريدقلا حتف" يفو ءاعوفرم رباج نع بهو نع كلام نع مالس نب ىيِي نع رضن نب رحب قيرط

 يو رهاظ عنم اذهو «تفاح نإ الو ءرهج نإ مامإلا فلح أرقت ال :لاق ءرباج نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا

 .ةهاركلا هبتارم ندأ رهاب

 مامإلاو أرقأ :سابع نبال تلق :لاق ةزمح يبأ نع ةملس نب دامح قيرط نم يواحطلا هجرخأ امد سابع نبا رثأ :اهنمو

 نب رباحو تباث نب ديزو رمع نبا راثآ :اهنمو .ةيرف الب عانتماو «ةيرم الب هاركتسا اًضيأ اذهو ءال :لاق ؟يدي نيب

 حيرش نب ةويح نع بهو نب هللا دبع نع سنوي قيرط نم "راثآلا ناعم حرش" يف يواحطلا اهجرأ هللا دبع
 يد هللا دبع نب رباجو تباث نب ديزو رمع نب هللا دبع لأس هنأ :مسقم نب هللا ديبع نع ورمع نب ركب نع

 أرقي ال رمع نبا ناكو :يئيعلا لاقو «مامحملا نباو نييعلا هركذ .ةالصلا نم ءيش يف مامإلا فلح أرقت ال :اولاقف

 205 هللا لوسرب ءادتقا سانلا مظعأ ناكو ءمامإلا فلخ

 بوقعي نب هللا دبع مامإلا خيشلل "رارسألا فشك باتك" نع ىييعلا هلقن ام ىلع ةباحصلا نم ةرشع راثآ :اهنمو

 رع هلال سر تعترف موب :لاق هيبأ نع ملسا نب ديز نب هللا دبع نع هجرخأ هنأ «نومذبسلا يئراحلا

 يبأ نب يلعو نافع نب نامثعو باطنخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبأ :يهنلا دشأ مامإلا فلخ ةءارقلا نع نوهني

 رمع نب هللا دبعو «تباث نب ديزو دوعسم نب هللا دبعو «صاقو يبأ نب دعسو فوع نب نمحرلا دبعو «بلاط

 ةباحصلا ةلجأ ءالؤهو «هيلإ عجاريلف ءاش نم هنع لوقنملا باتكلا كلذ نم بلطي دنسلا ركذو .سابع نب هللا دبعو

 .ةرشبملا ةرشعلا نم كلام نب دعسو نمحرلا دبعو «ةلدابعلاو «ةعبرألا ءافلخلا :مهنم مهئاسؤرو

 فل أرق نم :لاق ه5 يلع لوق نم قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا جرحخأ دقف هذ بلاط يبأ نب يلع رثأ :اهنمو
 لقأ الف دنسلا فعض ملس ولف «يراقلا قح يف ديدم حيبقتو ,ديدش ديعو اًضيأ اذهو «ةرطفلا أطحأ دقف مامإلا

 حصي ال :لاقو «قيرط نم طقرادلا هجرخأو .دهاشلاك دعيو ءاهدعاسيو اهدّيؤيو ءرخأ اًراثآ دضاعي نأ نم

 وهو هذ يلع نع يراصنألا ىليل يبأ نب هللا دبع هيوري اذه :"ءافعضلا باتك" يف نابح نبا لاقو «هدانسإ

 طقف مامإلا فلح ةءارقلا كرت اوراتخا امنإ ةفوكلا لهأو ؛هفالخ ىلع نيملسملا عامجإ هنالطب يف يفكيو «لطاب

 نأ تبثأو ءدر غلبأب عامجإلا نايب يف مامحلا نبا هيلع درو .لوهجب لحر اذه ىليل يبأ نباو كلذ اوزجي مل مهنأ ال

 ؛مامإلا فلخ ةءارقلا مهريوحت نم نييفوكلا ىلع ةضحم ةيرف اذهف ءًالصأ اهنوزوجي الو ةءارقلا نوعنمب نييفوكلا

 - 2 «حابتسم هراكنإو هلقع ىصتقم رباكم هركنمو «حارقلا باوصلاو حارصلا قحلا وه اذهو ؟عامجإلا نيأف
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 ةنسلاو باتكلل افلاخم نوكي ذئنيح هنأل ؛رهجلا ةالص يف نوكي نأ لمتحا حص ول اذه :ربلا دبع نبا لاقو -

 ليلدلا نع ئشان ريغ لامتحا اذه نأل ؛ليصحتلا نع لاح مالكلا اذهو هو يلع نع تباث ريغ وهو فيكف

 ىلع ءاقبإلا يف ال ةيرسلا يف زيوجتلا عم ةيرهجلاب صصخ ول مزلت امنِإ ةنسلاو باتكلل ةفلاحملاو «هل ةربع الف

 .هرغ ىلع انهه هانكرت لقتسم رخآ ماقم يف هيلإ دوعنسف «هتلاهجو ىليل يبأ نبا يف مالكلا امأو «مومعلا
 عم ةءارقلا نع اًديز لأس هنأ راسي نب ءاطع نع هدنسب ةوالتلا دوجس يف ملسم هحرحأ هذ تباث نب ديز رثأ :اهنمو
 :لوقي «تباث نب ديز عم هنأ ءاطع نع يواحطلا هجرخأو .[9117 :مقر]ءيش يف مامإلا عم ةءارق ال :لاقف «مامإلا

 :مسقم نب هللا دبع نع رمع نب ركب نع حيرش نب ةويح نع اًضيأ جرحأو .تاولصلا نم ءيش يف مامإلا فل أرقي ال
 .رم ام ىلع تاولصلا نم ءيش يف مامإلا فلخ أرقي ال اولاق اًرباحو تبا نب ديزو رمع نب هللا دبع لأس هنأ

 تباث نب ديز نب دعس نب ىسوم نع ديز نب دمحم نب ورمع نع سيق نب دعس نب دواد قيرط نم دمحم هحرخأو
 .هل ةالص الف مامإلا فلحخ أرق نم :لاق هنأ .هدج نع هثدحي

 ديز نع يور امه ضراعم هنإ :ربلا دبع نبا لاق ام :لوألا :نيهجوب هيلع دروأو «"ةيانبلا" يف اًضيأ ٍنيعلا هركذو
 .ةءارقلا كرت نم هنع يور ام داسف ىلع لدي هنإف ؛هيلع ةداعإ الو ةمات هتالصف مامإلا فلخ أرق نم تباث نب

 .هلثم حصي الو ءضعب نع مهضعب عامس دانسإلا اذهل فرعي ال هنأ ةءارقلا ةلاسر يف يراخبلا هركذ ام :يناثلاو

 نوك مدع الإ ةداعإلا بوجو مدعو ةمات ةالصلا نوك نم مزلي ال هنأل ؛ةضراعم ال هنأ :ًالوأ لوألا نع باوجلاو
 : 26 هلو امأو ةداغالا تحوي ال فو ناسلا"قادوالا وهو جوت نم ةاليغلا ةسلعأ امرأ اًضرو كزتلا
 8 لوف قب نولوقيو باكل ةقاش الل: ةذلتم هي 1125 هلوقا قا لوفي ابك ةلماع ادن ةحاس ال فانت: "] ةكايم ذا

 يفن نإف «كلذ ريغ ىلإ قبآلا دبعلل ةالص الو ءدجسملا يف الإ دجسملا راحل ةالص الو ءمسي مل نمل ءوضو ال

 هذ قورافلا رمع رثأ يف هانمدق ام :ايناثو «ىفخي ال امك تارواحملا ف ضيفتسم عئاش قلطملا نم لامكلا

 ىلع بير الب ةحيحص هنع ةياورلا نأل ؛انيور ام صوصخ داسف ىلع لدي الف ةضراعملا ملس ول هنأ :اثلاثو

 وأ :نيمتلا نلغال نعاوزلا ئدعت هامن: لع لذي اأو ءملسم هحرخأ دقو فيك دمحمو يواحطلا هجرخأ ام

 ذئنيحو «ةضراعملا يف هودروأ يذلا دنسلا يف مالكلا نع رظنلا عطق عم اذه اًريخآ هل ةراتخم امهدحأ نوك ىلع

 .ةشقانملا ةرئاد عستي

 «عاطقنالا عفرو «لاصتالا ةحص يف روهمجلا دنع يفكي ىقللا ناكمإو ةرصاعملا نأ :ًالوأ يناثلا نع باوجلاو

 ناكمإو ةرصاعملاو ,ثيدحلا لوصأ يف اققحم ررقت امك روهمجلا دنع بجي ال يراخبلا ددشت وه امك ىقللا توبثو

 -  .دنسلا لاصتا توب يف انيفكي وهو ءديز نيبو هنيبو ءىسومو رمع نيبو ءرمعو دواد نيب ققحتم انهه ىقللا
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 امل دوهشملا نورقلا يف اميس ال تاقثلا نع يوري ةقث يوارلا ناك اذإ اندنع رضي ال رهاظلا عاطقنالا نأ :اًيناثو -

 نب ريكب قيرط نم أطوملا يف دمحم هجرخأ ءدوعسم نبا باحصأ نم ليلجلا يعباتلا سيق نب ةمقلع رثأ :اهنمو.ريخلاب

 نب ريكبو «مامإلا فلخ أرقأ نأ نم يلإ بحأ ةرمج ىلع ضغأ نأل :لاق ؛ةمقلع نع يعنخنلا ميهاربإ نع رماع

 نبا لاقو «نيعم نباو ةعرز وبأو يئاسنلا هفعض اذكو «ىرخأ هفعضو ةرات دمحأ هقثو «هيف فلتخا دنسلا اذه يف رماع

 :مكاحلاو دعس نبا لاقو .هثيدح بتكي نم وهو ءاًركنم انتم هل دحأ ملو «ةليلق هتاياورو ةياورلا ريثك سيل :يدع

 هلبقن ال مهبملا فيعضتلاو «[107 :مقر] "بيذهتلا بيذهت" نع لقن اذك تاقثلا يف نابح نبا هركذو «ةقث

 .مهتيكزتو نيلدعملا ليدعت ءازإب رسفي مل ام
 رمتعملا نب روصنم نع سنوي نب ليئارسإ نع "أطوملا" يف دمحم هحرخأ يعخنلا ميهاربإ ءاهقفلا لضفأ رثأ :اهنمو
 :هلوق يف يراقلا لاق ,تاقث لاجر مهلك ءالؤهو ءمهتا لحجر مامإلا فل أرق نم لوأ نإ :لاق «ميهاربإ نع

 ةباحصلا ةلجأ نع ةفوقوملا راثآلاو ةعوفرملا رابخألا نم ذبن اذهف ,ةعمسو ةعدب ىلإ بسن يأ لوهجملا ةغيصب "مها"

 :تباث نب ديز نع يورو «ابارت هوف ئلم مامإلا فلح أرق نم :هللا دبع نع يورو :"ةيانبلا" ف ئيعلا لاق «نيعباتلاو

 :يحلبلا نعو د ةباحصلا نم ةدع لوق يف هتالص دسفت :يجورسلا لاقو هل ةالص الف مامإلا فلخ أرق نم

 ."نآرقلا ماكحأ" يف يزارلا كلذ ركذ هنانسأ رسكي نأ بحتسي :ليقو «بارتلا نم همف ًالمب نأ يلإ بحأ

 اعامجإ هامس :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاق «ةباحصلا عامجإ هيلعو :هلوقب "ةياذشا" بحاص هب لاق ام ىلعف عامجإلا امأو

 مهنم «ةباحصلا رابك نم اًرفن نينامث نع ةءارقلا عنم يور دقو ءاندنع اًعامجإ ىمسي هنإف ؛رثكألا قافتا رابتعاب

 تبث عامجإ :لوقن وأ اقباس هنع هانلقن ام لقن دعب لاق مث ءثيدحلا لهأ دنع مهيماسأو ةثالثلا ةلدابعلاو ىضترملا

 ثيدح لقن هعنمي ال داحآلا ثيدح لقنك هفالخب ضعبلا لقن هعنمب الف ًالهاج هفلاخم دعي مل اذهو «داحالا لقنب

 ثيداحألاو باتكلا رهاظو ةماعلا لوقل قفاوم هنأل ؛انلق ام ححرت نيرمألا لقن تبث امل مث .هل ضراعم رخآ

 .عامجإلا متف ءاَتباث فلاحملا عوجر نوكي نأ زوجيو «ةروهشملا

 .اًيتوكس اًعامجإ ناك د ةباحصلا رفوت دنع مهيلع دحأ در تبثي لو «ةروكذملا ةرشعلا يف تبث امل لوقن وأ

 ديو «مظعألا داوسلا اوعبتا :ُهي هلوقب ةيهقفلا عورفلا يف مظعألا داوسلا عابتا انل يفكيف عامجإلا مدع ملس ولو
 مامإلا نأ وهف لوقعملاو سايقلا امأو .مهفاف «تايداقتعالا فالخب عورفلا يف عطقلا بحي ال ذإ ؛ةعامجلا ىلع هللا

 نما نايل اك ةلرق مودضو:(ةقيانللا تييداخلالا فلز وشتم لقال" نيدعفلا نحب نك ياو نوار تقع
 راثآلاو رابحخألا ىضتقم وه ام ىلع مامإلا ةءارق نمض يف ةنومضم هتءارق نوك تبثي مل هسفنب يدتقملا أرق اذإو

 - نيدتقملل امزال دهع امع عنصلا اذهب يدتقملا لزعنيف مهتآرق هتآرق نيمضت نم عرشلا هررق ام ةمغارم مزليف



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ل ةالصلا باتك

 مهل دهعتو ررقت امع هتحرد طحنتو «هتبترم لزنت نأ نم لقأ الو ؛مهقانعأ هب دلقتو ءكلذك مه ثيح نم -

 يف هودروأ امو لوألا بهذملا باحصأ لئالد نم نآلا يرطاخل خنس ام ذبن اذه ءاهيزنت وأ ءاميرحت هركيف
 صوصخ ْ تدرو ثيداحأ ةدع يه مهفونظ يشانمو مهماهفأ ذخآمف يناثلا بهذملا باحصأ امأو .مهرافسأ

 ةيضرف ىلإ رظنلاو .ةنسلاو باتكلا يف ةءارقلا عانتما ىلإ رظنلا عم ةداملا صوصن رهجلا ظفل اهيف دروو «ةيرهجلا

 اقلطم عقو نإو ءاهتنالاو عانتمالا اولمحف مامإلا فلخخ اهيوجو نم درو ام ىلإو ءاقالطإ وأ اًمومع ةحتافلا ةءارق
 ةيرهجلا يأ دروملا اذه صوصح ىلع ننسلا ةماعو باتكلا يف

 ةزوحباو «ةيهانلا ةعناملا صوصنلا نيب اقيفوتو اقيبطت ةيرسلا ةدام صوصخ ىلع ةءارقلا يف قالطإلاو زيوجتلاو

 نم ةباحصلا ضعب نم مهغلب املو «طمنلا اذهب قيبطتلا نم مهوقعو مهؤارآ هتضتقا ال كلذ يف نيدلقم ةبحوملا
 اهسوؤر نم اهانلصأتساو يشانملا هذه انقهزأو ججحلا هذه لاثمأ انضحدأ دقو «قيرطلا اذه اوراتخا مهنأ

 تاياورلا نأ ىلع انهه هدوجو مدع عم اهدادتعا نمو «ةفلاخملا موهفمي دادتعالا مدع نم قبس اميف اهوصأو

 .اددع رثكأو ءاّنايبو ةلالد حرصأو ىوقأو ءاّدانسإ ّدشأو دوحأ ةقلطملا

 مومع :لوألا وحنلا ؛نيوحن ىلع عونتم وهف لقنلا امأ ءلقعو لقن مهراثيإ أشنمف ثلاثلا بهذملا باحصأ امأو

 ثحب يف رم ام ىلع ءادتقالاو ةمامإلاو دارفنالا ةدام صوصح ريغ نم ةحتافلا ةءارق ةيضرف يف ةدراولا ثيداحألا

 هنأ اًضيأ تفرع دقو «ةيضرفلا ىلع هب اولدتسا ام لك مدقت اميف انلطبأ دقو ءاهتيضرفو باتكلا مأ ةءارق بوجو

 ةءارقب اًمكح ائراق دعي يدتقملا نإف ؛اهمومع قرط عطقي ال انهه ةءارقلا مدعف ملس ولو «رابخألا كلتل مومع ال
 ةوقلا يف ةبحوملا يواست رابخألاف ملس ولو ؛مومعلا هب رسكني ىح مومعلا كلذ نم اصوصخم وه سيلف مامإلا
 يئنظ هدنع ماعلا نأ نم يعفاشلا بهذم ىلع اميس ال ةحارصو ةلالد اهنم ىوقأو .فعضلاو ةحصلاو ,فعضلاو

 يف كردملا اهنم صح امل :لوقنف ءاضيأ قيرطلاو توبثلا يف لب ةلالدلا يف ةيعطقلا ملس ولو ءاهيعطق صاخلاو ةلالدلا

 .ةينظلا داحآلا رابخأب اهنم يدتقملا صيصخت نكمي كلذ دعبف «ضعبلا اهنم اًصوصخت ةينظ ةماع تيقب عوكرلا

 دتعي امث اهنم سيلو اًضيأ ةيرهجلا يف مامإلا فلخ ةءارقلا صوصخ يف ةدراولا ثيداحألا صوص :يناثلا وحنلاو

 هب نولوصي ام وهف تماصلا نب ةدابع ثيدح الإ هحدق ىلإ ةجاحلا سيسم دتشيو «هنع باوجلا ىلإ تفتليو هب

 يقهيبلاو نابح نباو ئطقرادلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «ننسلا باحصأ هاور هيلع نوهابتيو نورحافتيو
 هححصو «مكاحلا هموقو «يباطخلا هداجأو ,هلاجر قثوو «نيطقرادلاو يذمرتلا هنّسحو ءمهريغو مكاحلاو

 نع قاحسإ نب دمحم قيرط نم :قرط ثالثب هاور دواد وبأف ءمهريغو ةءارقلا ءزج يف يراخبلاو «يقهيبلا
 - دل هللا لوسر أرقف ءرجفلا ةالص يف نك هللا لوسر فلخ انك :لاق «ةدابع نع عيبرلا نب دومحم نع لوحكم



 3 ع ا
- 
 0 3 س4 - 8 2 3 م 3

 همه هده هده هه ها هاه ه أه جه ه هاه ه هاش ©« ه ض « «# « © : «ه 5: ©« « ©« هه © « هه« «* هه « هه © ه © ه مه« هه هه © © هه هه .ه- © © « ©* * اس ©« © © #4 © © »# © .©

 :لاق !ٌني هللا لوسر اي اذه ءمعن :انلق ؟مكمامإ فلخ نوءرقت مكلعل :لاق غرف املف «ةءارقلا هيلع تلقثف -

 نب عفان نع لوحكم نع دقاو نب ديز قيرط نمو .امي أرقي مل نمل ةالص ال هنإف ؛باتكلا ةحتافب الإ اولعفت ال

 نع لوحكم نع ءالعلا نب هللا دبعو زيزعلا دبع نب ديعسو رباج نبا قيرط نمو .ةدابع نع عيبرلا نب دومحم
 نأ هنكمي الو ةءارقلا نع عناملا باتكلا مومع ضراعي همومعب هنأ :لوألا :هوحوب هنع باوجلاو .اعوفرم ةدابع

 .هب ربتعي الف يعطقلا باتكلا ضراعي

 ىلع عنملا مدقتل مدقيو :مامهلا نبا لاق «هيلع عنملا ثيدح ححرتي خلإ مامإ هل ناك نم :ثيدح ضراع اذإ هنأ :يناثلاو

 اضراعت اذإ هنأ :ثلاثلاو .حصأ خلإ مامإ هل ناك نم :عنملا ثيدح نإف ؛دنسلا ةوقلو «ضراعتلا دنع قالطإلا

 اذإ وأ «سايقلا ىلإ انعجر اضراعت اذإ هنأ :عبارلاو .هيلإ انبهذ ام ىلع انتماعو ءمهرثكأو ةباحصلا راثآ ىلإ انعجر

 ةدابع ثيدح نم حيحصلا نأ :سماخلاو .قبس امك انل دضاعم وهو «هيلإ انعجر اضيأ راثآلا تضراعتو اضراعت

 هذه ةدايز امأو «باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال :اعوفرم ةدابع نع عيبرلا نب دومحم نع يرهزلا قيرط وه

 .اب دتعم ةحيحص ديناسأب تبثت الف قرطلا هذُهب ةصقلا

 :ئييعلا لاق «سيلدتلا الإ هيف سيل :يوونلا لاق ءسلدم وهو ءراسي نب قاحسإ نب دمحم هيفف :لوألا قيرطلا امأ

  :لاقو ,دمحأ هفعض هفعضو «كلام هبذك دق هنأ عم نيثدحملا عيمج دنع هئيدحب جتحي ال نالف نع :لاق اذإ سلدملا :انلق

 نأ دهشأ :ناطقلا ىيي نع "نازيملا" نع لقنو .ءيشب هل ىضقي ال :يزارلا ةعرز وبأ لاقو ؛هنع ثيدحلا حصي ال

 ؛سلدي قودص :"بيرقتلا" يف لاقو ءباذك :يميتلا ناميلس لاق "رثألا نويع' نعو ,باذك قاحسإ نب دمحم

 يذلا راتخم وه امك نيبذكملا بيذكت قوهزو «هقيثوت قاحسإ نبا ْف ححارلا نأ يقب نكل ءردقلاو عيشتلاب يمرو
 امم حرج هيف تبثي الو «مامهلا نبا انتمثأ نم هقيثوت راتخا اذكو ءنسحلا نع هثيدح لزني ال هنأ امهريغو رجح نباو

 «رارق نم اهل ام ضرألا قوف نم تشتجا ةثيبخ ةرجش لثمك راه فرح افش ىلع بيذكتلا ءانب ذإ ؛هيلإ ىغصيو ؛عمسي
 .ةمطاف نع هئيدحت دصق وهو

 يئاسنلا هيلإ اوبسن امك ةعدب ريغ عيشتلا نأ عم هعروتو هتجمهل قدص دعب ًالصأ جراح ريغف عيشتلاب هيمر امأو

 ناك ولو ءلصأ ةيفنحلا دنع حرج ريغ وهف سيلدتلا امأو ."دئاقعلا حرش" يشاوح يف هانررح نمم امهريغو مكاحلاو

 هيلع هعبات دق قاحسإ نبا نأ ىلع سيلدتلا نعط عفتريف ءثيدحتلا ظفل هيف ذإ ؛يقهيبلا هجرحأ ام. عوفدمف اًحرج

 بيذهت" يف هلقن امك لوهجم وهو «دومحم نب عفان هيفف :يناثلا قيرطلا يف امأو .لوحكم نع هريغو دقاو نب ديز

 لاقو «فرعي ال يواحطلا لاقو «لوهجب هنأ ربلا دبع نبا نع "يقنلا رهوجلا" نع لقنو فت ا
 - 2 روتسم سدقملا تيب ليزن يناملا يراصنألا ةعيبر هدج مسا :لاقيو «عيبرلا نب دومحم نب عفان :"بيرقتلا" ف
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 "بيذهتلا بيذق" نع لقن «ةدابع نم عمسي مل ًالوحكم نأ هيفف ثلاثلا قيرطلا يف امأو .7 :مقر] ةثلاثلا نم -

 ملو رباجو ةريره يبأو ةفيذحو ءادردلا يبأو ةدابع نع ةباحصلا نم ةعامج نع لوحكم ىور ؛يزارلا ركب يبأ نع

 ةباحصلا نم دحاو نم عمسي مل هنإ :لاقيو ءسنأو دنه يبأو ةلئاو نم لوحكم عم يذمرتلا نع لقنو ؛مهنم عمسي
 نيثالثو عبرأ ةنس تام ةدابعو «ةسماخلا ةقبطلا يف [18370 :مقر] "بيرقتلا" يف هلعجو ء[١51 :مقرإمهنم الإ

 (ةثلاثلا ةقبطلا نم اًضيأ هذ يلع دهعل نيكردملا نأ عم هاقال ول ةسماخلا نم نوكي فيكف هذ يلع ةافو لبق

 سيل ثيدحلا اذهل ةيئانثتسالا ةلمحلا نيعم نب ىِحي لاقو «ةعامجو دمحأ هفعض ثيدحلا نإ :يعليزلا نع ًالقن :ليق

 .كلذب هدنس

 ىقتري نأ نم لزنأ الو «ثيدحلا ىوقتي عامتجالابف ثالثلا قرطلا فعض ضرف ول ثيدحلا نأ يقب نكل :تلق

 ةبالق يبأ نع يعازخلا دلاخ نع دمحأ هجرحأ ام :اهنم ,دهاوش هدشيف اًضيأ فعض هدعب يقب ولو «نسحلا ىلإ

 لعفنل انإ :اولاق ؟أرقي مامإلاو مامإلا فلخ نوؤرقت مكلعل :اعوفرم يياحص لحجر نع ةشئاع يبأ نب دمحم نع

 ام :اهنمو .نسح هدنسو ١177075[« :مقرء50/0] باتكلا مأب مكدحأ أرقي نأ الإ اولعفت الف :لاق كلذ

 نع ةبالق يبأ قيرط نأب يقهيبلا هفلاخو «نيظوفحم نيقيرطلا معزو ءهوحنب سنأ ثيدح نم نابح نبا هجرخأ
 ,ةيفنحلا لوصأ ىلع حصي ال ةدابع نع لوحكم .يف عاطقنالابو ءدومحم يف ةلاهجلاب حرجلا مث ؛ةظوفحم ريغ سنأ

 ذحألا نأ "حرصلا" يف اندروأ امو ,هانمدق ام نسحألا باوجلاف ءقرطلا ددعتب ربحا احرج امهنم لك ناك ولو

 .ةحتافلا بوجو قرطلا هذه تبثي الو ءدمتعملا وه طوحألاب

 هيف كرتشيف ناكرألا نم نكر ةءارقلا نأ "ةيادحلا" بحاص هركذ ام :لوألا ,ناهجو هل ركذي دقف لقعلا امأو

 يف كارتشالا مكح ف ناكرألا يقاب ىلع ةءارقلل سايق اذهف ءناكرألا رئاس يف ناكرتشي امك يدتقملاو مامإلا
 كارتسالا نكل اك رثعم انكر تاك نإو:ةيازقلا نآو .«لبقي الفا نمنلا'ةلباقم قف: سايق هنا اةتغ اولا و: 4 كورلا

 اذإو :ُهلو هلوقل ؛متوملا قح يف اهدنع تاصنإلاو اهعامتسا ةهجو «مامإلا قح يف ةءارقلا داجيإ ةهج :نيتهحب انهه اهيف

 .اهيف نيكرتشم انوكي تح هسفنب ةءارق هل نكي مل هنإف ؛عوكرلا يف كردملاب ضوقنم سايقلا اذه نأو ءاوتصنأف أرق

 لوغشم ريغ الطعم ناك عمتسي الو أرقي مل اذإ رسلا ةالص يف مومأملا نأ فينصتلا بابرأ ضعب هركذ ام :يناثلاو

 ةءارقب اًمكح ائراق لعج امل هنأ :هنع باوحلاو ؛ليطعتلا نود ةدابعلا عضوم ةالصلاو ءعامتسالاب الو ةءارقلاب ال

 دعبو «ةيرسلا يف مامإلا فل ةحتافلا يدتقملا ةءارق دعب اًضيأ مكيلع مزلي روذحملا اذه نإو ءالطعم نكي مل مامإلا

 اهلمحب رابخألاو ةيآلا نع ةيعفاشلا لبق نم باجي دقو .الطعتم ىقبي دهشتلا يف ءاعدلاو ةالصلاو دهشتلا ةءارق

 -قلطملل دييقت هنأ :هنع باوجلاو .مامإلا تاتكس ىلع وأ «ةيرسلا ىلع هلاثمأو ةدابع ثيدح لمحبو ءرهجلا ىلع



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب 1 ةالصلا باتك

 .نآرقلا ينجلاخت وأ
 يوارلا نم كش

 ءرصعلاو رهظلا ةعقاو "مامإ هل ناك نم" :ثيدح دروم نأو زئاج ريغ نيطاب يعطقلا دييقت نأو «هيف ةنيرق الب -

 نأ الإ رباح رثأ هيلإ ريشيو «درفنملاو مامإلا ىلع ةحتافلا ةءارق رب لمحب امي لمعلا نكمي هنأو «لمحلا اذه ديفي الف
 .دمحأ مامإلا هب لمعو ,مامإلا ءارو نوكي

 مأ ةءارق فقوتي فيكف مامإلا ىلع ةبحاو ريغ تاتكسلا نأو «مامإلا فلخ ةءارقلا ف ةدابع ثيدح ٌدرو

 ول اهنأو «ةتباث ريغ تاتكسلا نأو ؟ةحتافلا يدتقملا أرقي م مامإلا تكسي مل ولف ؛يدتقملا ىلع ةبحاولا باتكلا

 لدتسي دقو ."ةغلابلا هللا ةجح" يف امك ةءارقلا وأ «ةحتافلا دعب سيفنتلا وأ «نيمأتلل ةفيفخلا ةتكسلا تتبثل تتبث

 جادح يه جادح يهف باتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم :اعوفرم ةريره يبأ ثيدحب ةيعفاشلا لبق نم

 اي :لاقو «يعارذ زمغف :لاق «مامإلا ءارو نوكأ اًنايحأ نإ !ةريره ابأ اي :تلق :لاق مامت ريغ جادحخ يه

 ةيضقلا هذه ىلعف «ةالصلا نيع ةحتافلا نأ ىلع لدي وهو ميسقتلا ثيدح يور مث .كسفن يف امب أرقا !يسراف

 ضعب يف هيفو «نآرقلا عزانأ يل ام :ثيدحبو «هريغ يف هريغو "هئطوم" يف دمحم هجرخأ ءاضرف نوكت نأ بحي

 .ةحنافلاف دب ال ناك نإ تاياورلا

 ثيدحلا نم عوفرملاو ءاندنع ةجحب سيل وهو يوارلا مهف ةريره يبأ مهف نإو ؛هوجولا نم رم دق ام باوجلاف

 ةبترم يف نكميف «ددحتم اهل دح الو ةغلابمللا ىلع لومحم ميسقتلا ثيدحو «قبس امك ةيضرفلا ىلع لدي ال
 مامت اذه ةقياضم الف .مامإلا ةءارقب ةحتافلا ةءارقب امكح ئراق يدتقملاف ةيضرفلا ملس ولو .اًضيأ بوحولا

 ئقفو نإ ةلقتسم ةلاسر يف هيلإ دوعنسو «مارملل اًميمتت لاقملا نم اًذبن هيف انبنطأ مامإلا فلخ ةءارقلا يف مالكلا

 .مالعلا زيزعلا قفوملا امل

 ةداتق نع ةبعش قيرط نم دواد وبأ جرخأ [ضفاخلا عزنب بوصنم نآرقلاو «هيف يطلاخت يأ] :نآرقلا ينجلاخت

 ىلعألا كبر مسا حبس ب هفلح أرقف لحر ءاجف ءرهظلا ىلص كتي يبلا نأ :نيصح نب نارمع نع ةرارز نع

 لاق :دواد وبأ لاق 1874 :مقر] اهينجلاخح مكضعب نأ تفرع دق :لاق «لحر :اولاق ؟أرق مكيأ :لاق غرف املف

 نبا لاقو ءهب رهح اذإ كلذ :لاق ؟نآرقلل تصنأ ديعس لوق سيلأ ةداتقل تلقف :ةبعش لاق :هثيدح يف ديلولا وبأ

 .هنع ىهن ههرك ول :لاق «ههرك هنأك :ةداتقل تلق :لاق :هئيدح يف ريثك

 تصنأ نأ ملسن الف «هريغ نع الضف ةحح سيل يوارلا يباحصلا لوق نإف «ةجحب سيل يوارلا ةداتق لوق :لوقأ

 سيل هنع ىمن ههرك ول :هلوقو ؛ههركي مل هنأ ملسن ال اذكو «هب هيف دييقت ال هنإف ؛رهجلا تقوب صوصخم نآرقلل
 وهف كلذ نم معأ دارأ نإو «ةهاركلل مزال هنأ ملسن الف حيرصلا دارأ نإ ؟يهنلاب دارأ اذ ام لئاقلا نأل ؛ليلدب

 .ةيانكلا ظفلب يف هنإف «"اهينحلاحخ" :هلوقب انهه تباث



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب م١“ ةالصلا باتك

 ,قبطت انك :لاق ءكلام نب دعس نع هثدح نمع روفعي ىبأ نع ةفينح وبأ ٠-

 صاقو يبأ تك بح

 ةمئألا هجرخأ ثيدحلاو «هتينكب روهشم «فوكلا يدبعلا نادقو [دقاو وأ نادقو همسا] :خلإ روفعي يبأ نع

 نع ديلولا يبأ نع يراخبلا هاورف «هنع ةبعش ةياورب اًعوفرم دعس نع دعس نب بعصم نع روفعي يبأ نع مهدانسإب

 نيب امهتعضو مث ءيفك نيب تقطف «يبأ بنج ىلإ تيلص :لاق «دعس نب بعصم تعم :لاق «روفعي يبأ نع ةبعش
 75٠[. :مقر] بكرلا ىلع انيديأ عضن نأ انرمأو «هنع انيهنف هلعفن انك :لاقو «يبأ ناهنف يذخف

 بابلا يفو :لاق 1558 :مقر] "بكرلاب اوذخف مكل تنس بكرلا نإ" :باطخلا نب رمع نع يذمرتلا هجرخأو

 رمع ثيدح :يذمرتلا لاق ,دوعسم يبأو ةملسم نب دمحمو دعس نب لهسو ديسأ يبأو ديمح يبأو سنأو دعس نع

 فالتخا ال ,مهدعب نمو «نيعباتلاو دي يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ,حيحص نسح ثيدح

 ؛ملعلا لهأ دنع خوسنم قيبطتلاو «نوقبطي اوناك مهنأ هباحصأ ضعبو دوعسم نبا نع يور ام الإ كلذ يف مهنيب

 انثدح «ةبيتق انثدح ؛«"بكرلا ىلع فكألا عضن نأ انرمأو «هنع انيهنف كلذ لعفن انك" :صاقو يبأ نب دعس لاق

 .اذهب دعس هيبأ نع دعس نب بعصم نع روفعي يبأ نع ةناوع وبأ
 ثيدح هيبأ نع بعصم نع روفعي يبأ نع ةبعش نع صفح ةياورب ثيدحلا اذه هجارخإ دعب دواد وبأ جرحأو
 هيعارذ شرفيلف مكدحأ عكر اذإ" :لاق هللا دبع نع دوسألاو ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا ةياورب دوعسم نبا

 يف يوونلا لاق .[854 :مقر] "كي هللا لوسر عباصأ فالتحا ىلإ رظنأ ينأكف «هيفك نيب قبطيلو ؛هيذخف ىلع

 دوعسم نبا الإ قيبطتلا ةهاركو «نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو ةنسلا نأ ةفاك ءاملعلا بهذمو انبهذم :"ملسم حرش"

 .مذ دعس ثيدح وهو «خسانلا مهغلبي مل هنأل ؛قيبطتلا ةنسلا :نولوقي مهفإف ءدوسألاو ةمقلع هيبحاصو

 ةحيحصلا رابخألاب اعوفرم يورم هنع يهنلاو «ةرهاظ ةحيرص هخسن ةياورو «خوسنم قيبطتلا نأ تملع انهه نمو

 يف دوعسم نبا ليذب كسمت فيك هنأ نيديلا عفر يف ةفينح يبأ ىلع دروأ ام دري ال اذه ىلعف ءديناسألا ةديجلا

 يف ال ًالصأ عفرلا كرت يف تبثي مل خسنلا نإف «قيبطتلا يف هب كسمتي حلو «ةباحصلا رئاس كرتو «عفرلا كرت

 اذإو .انمدق ام ىلع هخسن روصتي ال لب «ةيانكو ةحارص افيعض وأ اًحيحص فوقوملا يف الو ,عوفرملا ثيدحلا

 حصو اًرهاظ خسنلا تبث دق هنإف ءانهه ام فالخب ّرم امك كرتلا يف طايتحالاف .هل درم ال اًعطق نيرمألا الك تبث

 يف رمأ لكل هئيداحأو هباتكو هلوسرو هللاب لب هباحصأو دوعسم نباب نمؤن مل نحنف ءهل درم ال اًحيرص يهنلا

 .مهفاف «ةيدوعسم ةنس هنأل ال ةيوبن ةنس هنأل الإ كرتلا يف هب كسمتن ملو «هباب

 دعس نب بعصم وه :نّمع .نيتبكرلا امي ذخأي الو هيذخخف نيب امهلسريو هيدي مضب نأ وه قيبطتلا :قبطن انك

 .بتكلا رئاس يف امك



 عيمستلا ىلع مامإلا ءافتكا نايب ؟ذ١ ةالصلا باتك

 دمك را ان رمأ مث
 عوكرلا يف اهذخأب

 [عيمستلا ىلع مامإلا ءافتكا نايب]

 ادذإ مامإلا نع ءاطع لأسي ةفينح ابأ تيأر :لاق ةحلط نب عبسلا يبأ نب ه١ ١7
 عاملا مامإ حاير 0

 مث «ءكلذ لوقي نأ هيلع ام :لاق "نينا "كلل اهو :لوقيأ هدمح نمل هللا عمس :لاق
 اًغبأ مامإلا

 52000 325 يبلا انب ىلص :امذ رمع نبا نع ىور
 هلوق ىلع الالدتسا ءاطع

 .اننوسنم قيبطتلا راصو ل ا ع ل

 .هل يغبني الف هيلع ةرورض ال :هيلع ام .دوربا نب عبسلا يب أ نبا : "دوقعلا" يو :عبسلا يبأ نبا

 يقرزلا عفار نب ةعافر نع هريغو [7434 :مقر] يراخيلا ىور [اذكه هدنسم يف ددسم هحرخأ] :خلإ رمع نبا
 1 0 ا 5 .  كللع لح 8
 انبر :هءارو لحجر لاق ءهدمح نمل هللا عمس :لاق ةعكرلا نم هسأر عفر املف 225 يبلا ءارو يلصن اموي انك :لاق

 نيثالثو ةعضب تيأر :لاق ءانأ :لاق ؟ملكتملا نم :لاق فرصنا املف «هيف اكرابم اًبيط اريثك اذمح دمحلا كلو

 7١[ :مقر] دواد وبأو 9١[ :مقر] يئاسنلاو 4 :مقر] يذمرتلا هاورو ؛لوأ اهبتكي مهيأ اهفوردتبي اكلم
 .اكلم رشع انثا :يذمرتلا ظفلو [غ3 :مقر] أطوملاو

 قفاو نم هنإف «دمحلا كل انبر :اولوقف ءهدمح نمل هللا عمس :مامإلا لاق اذإ :اًعوفرم قيرط يف ةريره يبأ نع يورو
 اي :لاق ءهدمح نمل هللا عمس :لاق اذإ كني ناك :اعوفرم قيرط يفو «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا لوق هلوق

 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأ رمع نبا ثيدح يف تباث واولا تابثإب ”دمحلا كلو انبر" :هلوق مث .دمحلا كل

 واولاب :لاق "انبر" :لاق نم :دمحأ نع "هحيحص" يف نكسلا نبا ركذو «"ةناوع يبأ حيحص" يف اهطاقسإبو [/"ه

 5 يوونلا لاقو «ةدئاز واولا نأ ءالعلا نب ؤرمع يبأ نع يعمصألا لقنو ءاهريغب :لاق ءانبر مهللا :لاق نمو

 .دمحلا كلو كاندمحو كانعطأ انبر يأ ةفطاع اهنأ لمتحي :"بذهملا حرش"

 نأ ملعا «عفار نب ةعافر نع هججام نباو يئاسنلاو يراحبلاو دمحأ هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق ا انب ىلص

 ؛عيمستلاب لوقي ال مومأملا نأ مهرثكأو ءامهنيب عمجي درفنملا نأ ىلع اوقفتاو «ةفلتخم ةمئألا نع انهه تاياورلا

 مامإلا نع انبهذم يف روهشملاو ءامهنيب عمجي هنأ انتمثأ نم نيبحاصلاو يعفاشلا بهذم رهاظف مامإلا يف فلتخاو

 لاثمأب نيلدتسم ديمحتلاب متؤملاو عيمستلاب يفتكي مامإلاو ,عمجي درفنملا نأ دمحأو كلام بهذم يفو ءمظعألا

 مامإلا ىلع صصحخلا مسق هلك .هنإف ء"ةيادهلا" بحئاض  هلاق اه ىلع ةكرشلا يفانت ةمسقلا نإف «رابخألا هذه

 - ىطعي الو ؛ةصح يف ناكرتشي الف ؛ديمحتلا ةءارق ةصح يناثلاو «عيمستلا ةءارق ةصح لوألا يطعأف مومأملاو



 ةدحتسلا ةيفيك نايب 0 ةالصلا باتك

 دمحلا كل انبر :لحر لاقف ءهدمح نمل هللا عمس لاق ملا نيمار عوامل

 0 ملكتم نم ٠ يبل 0 4 ل بط اريثك اذ اهماق ىذمب ملكتملا اذ :لاق دلك ىبلا فرصنا املف هل الا اًدمح

 ل ل

 .اهعفري نم لوأو «كل اهبتكي مهيأ نوردتبي اكلم نيئالثو
 ةملكلا ىلإ نودعي

 [ةدجسلا ةيفيك نايبإ

 رص يبلا ناك :لاق ءرجح نب لئاو نع هيبأ نع مصاع نع ةفينح وبأ ١-

 ةنيبلا :205 هلوق يف ليق امك رخآلا قح بصغي الف هظح امهنم لك ىلع رفو دق هنأل ؛رخآلا بيصن امهدحأ -

 يف اًدرفنم هنوك ىلع ُْلُك هنع ةعوفرملا ةيلعفلا عمجلا ثيداحأ نولمحيو «هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ؛يعدملا ىلع

 نم ىليل يبأ نبا ةياور يف هني هنع يور ام هيلع لدي رابخألا نيب قيبطتلا هب بتتسيف «ةيلوقلا اذكو «لفاونلا
 .اقافتا ضرفلا يف أرقت ال يلا ةريثكلا تادايزلا ٠

 ثيدح وهو «هب متوملا لوقو ديمحتلاب مامإلا لوق مدع ىلع حابر يبأ نب ءاطع لالدتسا لحم اذه :خلإ هللا عمس

 ةريره وبأو سنأ هاور «دمحلا كل انبر :اولوق «هدمح نمل هللا عمس :مامإلا لاق اذإ :ثُو هلوق يلوقلا ثيدحلاو ؛يلعف

 كذا قر لسور ميلك ال6 مقرب يزاغتلا] هيلع وسم ةريرغت ناو: نقلا كيدعيا ديسدولاو ىسوع وبأو"
 هجرخأ ديعس يبأ ثيدحو ءدمحأو هجام نباو يئاسنلاو ٠[ 4 هر كمي سيردلا ويوم نا ميسي |1415

 دقو «هاحرخي مل نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو ,ديعس يبأ نع بيسملا نب ديعس نع "هكردتسم" يف مكاحلا

 .هقفلا بتك دهشملاو اذه «ةمامإلا عوضوم فالح وهو «مامإلا ديمحت لبق عقي مومأملا ديمحت نأب بولطملا ىلع لدتسي

 اذكه :ةفينح وبأ .لوبقلا جرادم ىصقأ يف هنوكل هللا ىلإ :اهعفري .راحلا طسوتب يمكح لعاف رورحبلا :هيف

 .هنع ةفيلخ نب ةذوه هاور
 هلك هللا لوسر تيأر" :لاق ءرجح نب لئاو نع هيبأ نع بيلك نب مصاع ةياورب اًضيأ يذمرتلا هجرحأ حإ مصاع نع

 يف يلع نب نسحلا دازو :لاق .[154 :مقر] "هيتبكر لبق هيدي عفر ضف اذإو «هيدي لبق هيتبكر عضي دحس اذإ

 بيرغ ثيدح اذه :لاق «ثيدحلا اذه الإ بيلك نب مصاع نع كيرش وري مْلو :نوراه نب ديزي لاق «هئيدح

 .هيدي لبق هيتبكر لحرلا عضي نأ نوري ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو ءكيرش ريغ هاور اًدحأ فرعن ال نسح

 -دواد وبأ هجرخأو ءرحح نب لئاو هيف ركذي ملو ًالسرم اذه مصاع نع مام ىورو .هيتبكر لبق هيدي عفر ضمن اذإو



 ةدجسلا ةيفيك نايب كل ةالصلا باتك

 هيدي لبق هيتبكر عضو دجس اذإ

 نب رابجلا دبع نع ةداجح نب دمحم نع مامه قيرط نمو «هلثم اعوفرم لئاو نع هيبأ نع مصاع نع كيرش ةياورب <
 لاق «هافك عقت نأ لبق ضرألا ىلإ هاتبكر اتعقو دجس املف :لاق ةالصلا ثيدح ركذف ءاعوفرم هيبأ نع لئاو

 يملع ربكأو :اهدحأ ثيدح يفو ءاذه لثع دي يبنلا نع هيبأ نع بيلك نب مصاع ئئثدح «قيقش انثدح :مامه

 .[879 2878 :مقر] هذخف ىلع دمتعاو «هيتبكر ىلع ضمن ضمن اذإو ةداحح نب دمحم ثيدح يف هنأ

 نباو نابح نباو ةعيزخ نباو ءملسم طرش ىلع :لاقو ,'هكردتسم' يف مكاحلاو هحام نباو يئاسنلا هاورو
 لاق .كيرش هب درفت :يقهيبلاو ئطقرادلاو دواد يبأ نباو يذمرتلاو يراخبلا لاقو ؛«'مهحاحص" يف نكسلا

 هجرخأ دهاش هلو .حصأ هلسرأ نم ةياور :يمزاحلا لاقو ذر هيبأ نع مصاع نع مامه هعبات امئإو :يقهيبلا

 طحنا مث :هيفو «هثيدح يف سنأ نع لوحألا مصاع نع ثايغ نب صفح قيرط نم يقهيبلاو مكاحلاو ييطقرادلا
 ثيدحلا ةلمجلابو .لوهجم وهو «ءراطعلا ءالعلا نب ليعامسإ هب درفت :يقهيبلا لاق «هيدي هاتبكر تقبسف ريبكتلاب

 ةذوه هجرحخأو «هنع مامإلا ةياور تيأر دقف ءطلغ كيرش ريغ مصاع نع هوري مل :لاق نم لوقو :تلق .ةجح

 .اًضيأ جيرختلا بابرأ هل هبنتي مل هنأ بجعلاو «ةفيلخ نب

 طوبهلا يف بيترتلا اذه ىلإ اوبهذ دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ مهنم ةمئألا رثكأ نأ ملعا :خإ هيتبكر عضو

 امب المع نيتبكرلا لبق نيديلا عضو ىلإ يعازوألاو كلام بهذو ,رجح نب لئاو نع ثيدحلا اذهي المع دوعصلاو
 وبأ هجرخأ «هيتبكر لبق هيدي عضيلو «ريعبلا كربي امك كربي الف مكدحأ دجس اذإ :اعوفرم ةريره يبأ نع يور

 هتالص يف كربيف مكدحأ دمعي ١55[: :مقر] يذمرتلاو 64١[ :مقر] دواد يبأل ةياور فو 84٠[. :مقر] دواد

 .اًقيلعت يراخخبلا هجرخأ هيتبكر لبق هيدي عضي رمع نبا ناك :افوقوم رمع نبا نع يور امو ءلمحلا كرب

 :لاق يذمرتلا نأل ؛ةريره يبأ ثيدح نم حصأو حرصأو ححرأو تبثأ لئاو ثيدح نأ :لوألا نع باوجلاو
 نع ثيدحلا اذه يور دقو «هحولا اذه نم الإ دانزلا يأ ثيدح نم هفرعن ال بيرغ ثيدح ةريره يبأ ثيدح

 ديعس نب ىيحي هفعض يربقملا ديعس نب هللا دبعو دك يبلا نع ةريره يبأ نع هيبأ نع يربقملا ديعس نب هللا دبع
 عضن انك" :لاق ؛هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب بعصم ثيدحب خوسنم ثيدحلا اذه :ليق هنألو «هريغو ناطقلا

 .عوفرملا يزاوي ال فوقوملا نأ :يناثلا نعو .ةعيزخ نبا هاور «"نيديلا لبق نيتبكرلا عضوب انرمأف «نيتبكرلا لبق نيديلا
 يقي رط-تنيدحلل نأ ىلع ةطرش ىلع د ويف: هنل يوزر ملمع نأل ريض ذلد ءاكيرتش لئاو فيد قا نأ امأو
 لاقي دقو .هوحّحص ظافحلا نم ةعامج نأ تبثأ هنوك هجوو :رجح نبا لاق «ءكيرش رابجلا دبع قيرط يف سيلف

 يهنلا هلوأو «لمجلا كرب كرب دقف هيتبكر لبق هيدي عضو اذإ هنأل ؛هرحآ فلاخي هلوأ نإ :ةريره يبأ ثيدح يف

 ضعب ىلع بلقنا هرخآ ثيدحلا اذه نأ -ملعأ هللاو- يل رهظي يذلاو :"ةاقرملا" يف يراقلا يلع لاقو «هنع

 ءلئاو ثيدح دضاعي سايقلا ىضتقم وه ام ىلع برقلا بيترت مث .هيتبكر لبق هيدي عضي ال ناك هنأو «ةاورلا
 .مهفاف «هانرثآ ا, سايقلا ىلإ ريصملاب مكحي اضيأ ضراعتلا دعبف



 ةدجسلا ةيفيك نايب "1 / ةالصلا باتك

 .هيتبكر لبق هيدي عفر ماق اذإو

 225 يبلا باحصأ نم هريغ وأ ,سابع نبا نع سواط نع ةفينح وبأ -

 الئلع هنأ :رمع نبا نعو «هيدخف ىلع دمتعا ضمن اذإ كتل هنأ :لئاو ثيدح يفو :مامحلا نبا لاق :خلإ ماق اذإو

 ىلع دمتعا 8ع هنأ :هنع يور ام نيبو هنيب قيفوتلاو «ةالصلا يف ضن اذإ هيدي ىلع لحرلا دمتعي نأ ىن
 لاقو ءضرألا ىلع دامتعالاب سأب ال :يواحطلا لاق دقو «زاوجلا نايبل وأ «ربكلا لاح ىلع هلمحب امإ ء«ضرألا
 .هنع هللا ديبع نب ىيحي نب ليعامسإ هاور اذكه :ةفينح وبأ .لضفألا يف فالخلا :ياولحلا

 يذمرتلاو 8١١[ 2605 :مقر] يراحبلا هحرخأ [دوادك ةيملعلاو ةمجعلل فورصم ريغ] :خلإ سواط نع

 نع رانيد نب ورمع قيرط نم مهاوس نمو «ةتسلا ةمئألا نم مهريغو [889 :مقر] دواد وبأو [؟1 :مقر]

 فكي الو ءءاضعأ ةعبس ىلع دجحسي نأ ُدُك يبلا رمأ" :قيرط يف يراخبلا ظفلو ءاًعوفرم سابع نبا نع سواط
 فكن الو ؛مظعأ ةعبس ىلع دجسن نأ انرمأ" :لاق :قيرط فو «"نيلحرلاو «نيتبكرلاو «نيديلاو «ةهبجلا :اًبوُن الو اًرعش
 ىلع دجسأ نأ ترمأ :اًعوفرم سابع نبا نع هيبأ نع سواط نب هللا دبع نع بيهو قيرط نمو «"ابوث الو اًرعش
 بايثلا فكن الو «نيمدقلا فارطأو «نيتبكرلاو «نيديلاو «هفنأ ىلإ هديب راشأو «ةهبجلا ىلع :مظعأ ةعبس

 نمو هبوث الو .هرعش فكي الو ؛مظعأ ةعبس ىلع دحسي نأ ٌدي يبلا رمأ :ورمع نع رخآ قيرط نمو ءرعشلاو
 .[605 :مقر] اًبوث الو اًرعش فكأ ال مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ :اعوفرم هل رخخآ قيرط

 سابعلا هيبأ نع جرخأو ,حيحص نسح ثيدح اذه :سابع نبا ثيدح جارخإ دعب [777 :مقر] يذمرتلا لاقو

 ىاتبكرو ءهافكو ههحجو :بارآ ةعبس هعم دجس دبعلا دجس اذإ :لوقي هك هللا لوسر عمم هنأ بلطملا دبع نب

 نسح ثيدح سابعلا ثيدح :لاق مث قم ديعس يبأو رباجو ةريره يبأو سابع نبا نع بابلا يفو :لاق «هامدقو

 .ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو .حيحص

 ثيدح نم "هدنسم" يف ىلعي وبأ يضاقلا هجرخأو 84٠[« :مقر] بارآ ةعبس :ظفلب هنع دواد وبأ هجرخأو
 هذه عضو بوحو ىلع ةلاد ةدايزلا هذهو 2"صقتنا دقف عضي مل اهيأ" :هيف دازو ءظفللا اذهب كلام نب دعس

 ضعب يف سابعلا ثيدح يف دوحوم "بارآلا" ظفلو .كردملا ةوقل رهاظلا وهو هضارتفا وأ ءدوجسلا يف ةعبسلا

 دنع عقي مل هنأ 'ملسم حرش" يف ضايع هركنأو «مكاحلا هكردتسا اذلو ءضعب نود "ملسم حيحص" خسن

 يقهيبلاو 2"هقيقحت"و "هعماج" يف يزوجلا نباو ؛"عمجلا" يف يديمحلاو فارطألا باحصأ هازع نكل هخويش
 يف ظفللا اذه ملعن ال :رازبلا لاقو ,"هماكحأ" يف قحلا دبع هركذي لو هل ملسم جارخال "ىقتنملا" يف ةيميت نباو

 سواط نإف سابع نبا هنأ رهاظلا :سابع نبا .رم امك دواد يبأ دنع هنبا ثيدح يف دوجوم هنكل سابعلا ثيدح
 .ةياورلا يف لودع مهلك دي ةباحصلا نإف كشلا يف ريض ال :هريغ وأ .رخأ بتك ديناسأ هب دهشيو هنع يوري



 ةدجسلا ةيفيك نايب 510 ةالصلا باتك

 : جا ةقيب ىلع هدرا 4 يتلا نإ يعوأ :لاق

 لوسر لاق :لاق ءديعس يبأ نحن ةرضن يبأ نع نايفس يبأ نع ةفينح وبأ 3 ٠-

 رع 0 ل لا 22 هللا

 49٠[ :مقر] "فنألاو ةهبحجلا" :ملسم ةياور يف عقوو :خلإ هتهبج .هنع حامرلا نب رمع هاور اذكه :ةفينح وبأ

 يف يدع نباو «"هننس" يف يطقرادلا اذكه هجرخأ ثيدحلاو ؛ةعبس عومجملا نكي مل الإو ءادحاو اوضع اتدعو

 رازبلاو ؛"امهيحيحص" يف مكاحلاو نابح نباو ةعبرألا هجرخأو هيف ملكتم هدنس يف فيرط نايفس وبأو ؛"هلماك"
 اذإ ناك" :اعوفرم دير يأ ثيدح نم "هحيحص" يف ةعزخ نبا جرخأو «هعفر سابع نبا ثيدح نم "هدنسم" يف

 114٠0[( :مقر 29358/1] "هيبكنم وذح هيفك عضوو «هيبنح نع هيدي ىحنو ضرألا نم هتهبجو هفنأ نكمأ دجس
 .[76 ءا/9 4 :مقر] "هيذخخف نيب جرف دجس اذإو" :هيفو «"ضرألا نم" :هلوق نود دواد وبأ هاورو
 4 4 ء١1*/؟] خل "ةلبقلا لبق هعباصأ هجو دحس اذإ ناك" :ءاربلا ثيدح نم يقهيبلا ىورو

 ء[4 :مقر 2349/1] "رعشلا صاصق ىلع هتهبح ىلعأب دجسي" :اعوفرم رباج ثيدح نم يبطقرادلا جرخأو
 "هطسوأ" يف يناربطلا هجرخأو «كورتم :يئاسنلا لاقو «يوقلاب سيل ':ييطقرادلا لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع هيفو

 دقو «هيف مهيو «ءيشلاب ثدحي ظفحلا يدر :لاقو ءهب نابح نبا هلعأو «ميرم يبأ نب ركب وبأ هيف ءرحخآ هجو نم

 افصلا ىلعو «تببلا تيأر اذإ نيديلا عفرو «ةهبجلاو نيئبكرلاو نيمدقلاو نيديلا :ءاضعأ ةعبس ىلع ةدجسلا :درو
 سابع نبا ثيدح نم "هريبك" يف يناربطلا جرحأ «ةالصلا تميقأ اذإو «رامجلا يمر دنعو ؛عمجبو «ةفرعبو «ةورملاو

 .نيديلا عفر يف ةيفنحلل ديفم وهو ١5747[« :مقر «4017/11]

 هللا هقرحأ ضرألا نم هنم ائيش نكمي ل نم «نيمدقلا رودصو «نيتبكرلاو «نيفكلاو «ةهبحلا ىلع دوجسلا :دروو
 ضرفلا ردق يف اوفلتحاو .ققحملا هلعلو ,بوحولل ديفم وهو ءرمع نبا نع "دارفألا" يف نيطقرادلا هحرخأ «رانلاب
 :ىلاعت هلوق نأ يف وأ ءيوغللا هانعم يف فالتخالا امإ فالخلا أشنم لعلو ءاهتقيقحو اهنكر وهو «ةدجسلا نم

 حلصي له قالطإلا ريدقت ىلعو ؟قلطم وأ لمح وه له «ةدجسلا ةيضرفل يعطقلا تبثملا وهو «كاودُجساَوإل
 ؟ال وأ باتكلا ىلع ةدايز دحاولا ربح

 قح يف لمحب هنأ ىلإ وأ ءرذع الب هكرت زوحي الف «ةغللا يف ةقيقح ةهبجلا عضو يف هنأ ىلإ انم نابحاصلا بهذف
 فاللخب امنايب نع ولخت ال تاياورلا نإف «ةيرورض ةهبحجلا نأ ثيح نم هل اًنايب ثيدحلا قحتلاف «فنألاو ةهبجلا

 بهذو .رذع الب اهعضو كرت زوجيف ءاضيأ ءاضعألا حيرشت نم دافتسي امك ةقلخلا ف 0 اهإف «فنألا

 - ثيدحلا قحتلي الف ؛ةقلطم لب ةلمحم تسيل ةيآلاو ,ةغل هجولا عضو يف ةقيقح ةدجسلا نأ ىلإ امهخيش يش مامإلا
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 اهوذح وذحي ام وأ ءضرألا ىلع هجولا نم ناك ءزج يأ عضوب ةدجسلا هيلع قلطي ام ندأ يفكيف اهل اًنايب

 ةيآلا نم صخيف ةدجسلا ضرف ةيلحم نع نقذلاو دخلا جرحا عاجلا ذأ ةلإ بك وأ افا نك وأ: ناك ذابلق

 .ةدجسلا او تحص تناك امهتيأ ةدحسلا ذل اننودم لك نالاو ةيبشلا قف ىقبيف ءاعامجإ

 'ةغيص يف فالتحالا نأ ىلع ءانب بدنلاو بوحولا يف كرتشم هنأل امإ «بدنلا ىلع لومحم ثيدحلا يف رمألاو

 قيفوتلا ةرورضل ؛معألا ئعملاب بدنلا ىلع لمحيو «ةقيقح بوحولل هنأ ملس ول هنأل وأ ءرمألا ظفل يف ال رمألا

 «ةلاحم ال هضعب هب ديرأف ءرذعتم هحولا لكب وهو .هجولا ىلع دوجس هب رومأملا نألو ؛ثيدحلاو ةيآلا نيب

 :ثيدحلا يف يراخبلا نم ّرم ام هيلإ ريشي هنألو «ةهبحلاب دجس ول امك ًالثمتم ناك امي دجس اذإف «هضعب فنألاو
 . .ركذلا يف اهيلع راصتقالاب "هفنأ ىلإ هيديب راشأو"

 دحاولا ربخ و «قلطم هنأ ىلإ وأ ءاضرف امهنم لك نوكيف هل اًنايب ثيدحلا قحتلاف «لمجب هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 يف ىلعي وبأ ىور دقو .انباحصأ نم رفز هيلإ بهذو «يعفاشلا يلوق دحأ اذهو «باتكلا ىلع ةدايز حلصي

 عم ضرألا ىلع هفنأ عضي ناك" :هعفر لئاو هيبأ نع رابحلا دبع ثيدح نم "همجعم" يف ناريطلاو ؛"هدنسم"

 "نيبحلا بيصي ام ضرألا نم هفنأ بيصي ال نمل ةالص ال" :سابع نبا ثيدح نم ىئطقرادلاو «"هتهبح

 نم ةأرما تو هللا لوسر رصبأ :تلاق ؛:ةشئاع ثيدح نم ئطقرادلا جرخأو ؛تاقتث هدنسو «[“ :مقر ,244/1]

 ضرألاب هفنأ عضي مل نمل ةالص ال هنإف ءضرألاب كفنأ يعض !هذه اي :لاقف ءضرألاب اهفنأ عضت الو يلصت هلهأ

 ١[. :مقر ؛1١/94/4] هتهبج عم

 لإ ”حبدي الف" :ظفل امأو .هقفلا بتك طسبلا لحمو «بابلا اذه يف ةفلتخم امهنع تاياورلاف دمحأو كلام امأو

 !يلع اي :لاق :اعوفرم هيبأ نع ةدرب يبأ ثيدح نمو هذ يلع نع ثراحلا ثيدح نم يئطقرادلا جرحأ دقف

 عكار تنأ الو ءبنج تنأو نآرقلا أرقت ال ؛ «يسفنل هركأ ام كل هركأو « «يشفتل ىضرأ ام كل ىطرأ نإ

 ميعن وبأ هدنس فو «[7 :مقر ]21١48/1 رامحلا حيبدت حبدت الو ؛كرعش صقاع تنأو يلصت الو ءدجاس تنأ الو

 حبدي الف مكدحأ عكر اذإ :ةففرب اررإ :لاق ,ديعس يبأ ثيدح نم رخآ هجو نم اًضيأ هحرخأو .باذك يعخنلا

 .فيرطب هع «ةدايزلا ريغ هنتمو مامإلا دانسإ وه اذهو «هبلص مقيل نكلو «رامحلا حبدي امك

 ةرهظ ئوس 5 اذإ ناكف" :هيفو ءاعوفرم ةصباو نع هجام نبا ىورو «"ثيدحلا بيرغ" يف ديبع وبأ هركذو
 :لاقي "هبيرغ' يف يورملا لاقو ءيرهوجلا هلاق ةلمهملا لادلاب "حيبدتلا"و «"رقتسال ءاملا هيلع بص ول يح

 «عضولا ىلإ نيد نباو دمحأ هبست «ديز نب ةحلط ب لولعم ةصباو ثيدحو «فرعأ ةلمهملاب وهو ةمجعملاب

 - يبأ نبا نع "هليسارم" يف دواد وبأ هاوراو ياربعلا هج رخأو
) 



 ةدجسلا ةيفيك نايب للا ةالصلا باتك

 ديدشتلاب ةدحسلا ف هعقوم ىلع

 اذإ كفك هللا لوسر لاق :لاق ؛:ةرضن يبأ نع نايفس يِبأ نع ةفينح وبأ ٠-

 ,هيديو (هتهبح :مظعأ ةعبس ىلع دجسي ناسنإلا ديم نس دجس

 ىف :لاق :ةياور يفو .هبلص دمي الف مكدحأ دجس اذإ :ةياور فو .هيلحرو «هيتبكرو

 :ةورحم.ىةلزع كرا دهنأ 28 هلا لوسر

 رمأ :ي هللا لوسر لاق :لاق امل دما
 ا

 لقلوب هردعور هاد ع وحش ياس ع هج ناكر

 ؛متاح وبأ هحّجر لسرملاو «ءاربلا نع هنع "هللع" يف نيطقرادلا هركذو «يلع نع هنع دمحأ هلصوو ءالسرم ىليل -

 سنأ ثيدح نمو «نسح امهدنسو ةدرب يبأ ثيدح نعو .دوعسم يبأ ثيدح نم "هريبك" يف يناربطلا هحرخأو

 نيب نكلو «هبوصي لو هسأر صخشي مل" :اعوفرم ةشئاع ثيدح نم ملسم دنعو «فيعض امهدنسو سابع نباو
 .[434 :مقر] "كلذ

 عمجم" فو ءفيحصت ةمحعملا لاذلاب :ليقو .هرهظ نم ضفحخأ نوكي ىح هسأر ئطأطي نأ :حيبدتلا :حّبدُي الف
 أطأط اذإ اًحيبدت حبد :ليقو ؛هرهظ نم ضفحأ 0 يف هسأر ئطأطي يأ ةالصلا يف حبدي نأ ىف :"راحبلا

 طسب اذإ حبد :راتخملا يفو ءفّحص دقف لادلا مجعأ نمو «مانس هنأك هطسو جل هانثأ اذإ هرهظ حبدو .هسأر

 ثيدحلا :ةرضن يبأ .اًضيأ ةمجعملاب :ليقو هلامهإ روهشملا :حيبدت .هيتيلأ نم طاطا ديفا ةيبار اطار هزيل

 .ديعس وبأ يباحصلا لعلو «لسرم
 .هنع دمحم نب ديعس هاور اذكه :ةفيتح وبأ .ضبقلاب لجرلل ةدجسلا نوك مدع ليلد :تاسنإلا نإف

 ."نيديلاو هفنأ ىلإ هديب راشأو" :يراحبلا دازو «يئاسنلاو يذمرتلاو ناخيشلا هجرعأ :خإ لوسر لاق
 سنأ نع ةتسلاو رباج نع هجام نباو يذمرتلا هاور :ميحّس .هنع يئاطلا دواد هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 .ةشئاع نع ناخيشلاو



 رجفلا يف توبقلا مدع نايب 56 ةالصلا باتك

 .بلكلا شارتفا هيعارذ شرتفي الف ىلص نم : :فك هللا لوسر
 ّض رآلاب نيعارذلا قاصلإب ةدحسلا يف

 [رجفلا يف توبقلا مدع نايب]

 95 يبلا نأ :دوعسم نبا نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -1
 نك

 :لاق «لبش نب نمحرلا دبع نع يمرادلاو [١١١؟ :مقر] يئاسنلاو [877 :مقر] دواد وبأ ىور :خلإ ىلص نم

 "ريعبلا نطوي امك دجسملا يف ناكملا لحرلا نطوي نأو ؛عبسلا شارتفاو «بارغلا ةرقن نع عمو هللا لوسر ىمن"

 طسبي الو ,دوجسلا يف اولدتعا :اًعوفرم سنأ نع امهريغو ناخيشلا ىورو «ةلمهملا نيسلاب "عبسلا سارتفا" :ةياور قو
 اذإ :اعوفرم ءاربلا نع ملسم ىورو «[4460 :مقر ملسمو :87؟7 :مقر يراخبلا] بلكلا طاسبنا هيعارذ مكدحأ

 .كيقفرم عفراو ءكيفك عضف تدجس
 :هيلع قفتملا يفو «.[5515 :مقر] "ترمل هيدي نيب رمث نأ ةمهب تءاش ول دحس اذإ دك يبلا ناك" :ةنوميم نعو

 .5٠ :مقر يراخبلا] "هيطبإ ضايب ودبي ىح هيدي نيب جرف دجحس اذإ' :اًعوفرم ةنيحب نب كلام نب هللا دبع نع
 ملا نايفس نع "هفنصم" يف قازرلا دبع ىور دقو :يراقلا لاقو .[1945 :مقر ملسمو

 عبسلا طسب طسبت ال يأ نبا اي :لاقف «يعارذب ضرألا نع قاحتأ ال يلصأ انأو رمع نبا ينآر :لاق ءيركبلا

 طسبت ال :اًعوفرم هحّحصو مكاحلاو نابح نبا هاورو «[19717 :مقر ]17١/7« كيعبض دبأو «كيتحار ىلع
 هدوجس يف حنجي :اًعوفرم ةنيحب نب هللا دبع ثيدح نم "نيحيحصلا" نع لقنو .كيتحار ىلع معدأو عبسلا طسب

 .[555 :مقر ملسم] هيطبإ حضو ىري ىح
 رفعج يبأ ثيدح نم ةدعو [9 :مقر «859/7] ئطقرادلا هاور ام امأو :يراقلا لاق :خلإ دوعسم نبا نع
 «ناميلس نب مصاع نع تبث اب ضراعمف ءايندلا قراف يح حبصلا يف تقي دمي هللا لوسر لاز ام :سنأ نع يزارلا
 كك هللا لوسر تنق امنإ ءاوبذك :لاقف حبصلا يف تنقي لزي مل هك يبلا نأ نومعزي اًموق نإ :كلام نب سنأل انلق :لاق
 :لاق «ناحطلا دقرف نب بلاغ نع يناربطلا هاور ام هدّيؤيو «نيكرشملا ءايحأ نم ءايحأ ىلع وعدي اًدحاو اًرهش

 .[197 :مقر «27145/1] ةادغلا ةالص يف تنقي ملف نيرهش سنأ دنع تنك

 هللا عمس :لوقي ام دعب حبصلا ةالص نم ةرخآلا ةعكرلا يف تنقي ناك هنأ :ةريره يبأ نع "يراخبلا" يف ام امأو

 ةكلع هنأ ثيدحلا لهأ ضعب هراتحا امك «لزاونلا تونق ىلع لومحمف «رافكلا نعليو «نينمؤملل وعديف ءهدمح نمل

 حيحص دنسب نابح نبا هجرحأ ام هيلع لديو «تاياورلا نيب عمجلل رهاظ هجو وهو «لزاونلا يف تنقي لزي مل

 فيكو "اذه موق ىلع وأ موقل وعني نأ الإ حبصلا ةالص يف تنقي ال 25 هللا لوسر ناك“ :لاق «ةريره يبأ نع

 5 هيبأ نع يعجشألا قراط نب دعس نب كلام يبأ ثيدح حص دقو ةيرهج ةبتار ةنس تونقلا نوكي



 رجفلا يف تربقلا مدع نايب لش ةالصلا باتك

 سان ىلع وعدي هدعب الو كلذ لبق ري مل اًدحاو اًرهش الإ طق رجفلا يف تقي مل
 هتونق ف ءاعدلا تونق

 5 مهتوادع طرفل

 1 تسقي مم هنأ :ُو ىبلا نع ديعس ىنأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ -64

 ١ يقوعلا دعس نب

 «تنقي ملف رمع فلخ تيلصو «تنقي ملف ركب يبأ فلخ تيلصو ءتنقي ملف كك يبلا فلخ تيلص -

 :مقر] يئاسنلا هاور «ةعدب اهفإ !ئب اي :لاق مث ءتنقي ملف يلع فلح تيلصو «تنقي ملف نامثع فلخ تيلصو

 نبا ظفل هظفلو .حيحص نسح ثيدح :لاقو ”4٠0[« :مقرإ يذمرتلاو ١١14١[ :مقر] هحام نباو 0٠

 ناسسعو رمعو ركب ناو كا لويمر سلخ فيلعنق كلتا [تّبآ ار ٠:نآل هلق :لاق:«كللاع نأ نع هخاع
 اًضيأ ةبيش يبأ نبا هحرخأو ءثدحم نب يأ :لاق ؟رجفلا يف نوتنقي اوناكأ نينسو سمح نم اًوحن ةفوكلاب يلعو

 .رجفلا يف نوتنقي ال اوناك مهنأ :نامثعو رمعو ركب يبأ نع

 ؟حبصلا يف لك يبلا تنقأ كلام نب سنأ لئس :لاق «نيريس نب دمحم نع يراخبلا ىور :خلإ ديعس يبأ نع
 كلام نب سنأ لئس لاق مصاع نع جرخأ مث ءاّريسي عوكرلا دعب :لاق ؟عوكرلا لبق تنق وأ :ليقف ءمعن :لاق

 كنأ كنع نربخأ اًنالف نإف :لاق «هلبق :لاق ؟هدعب وأ عوكرلا لبق :تلق «تونقلا ناك دق :لاقف «تونقلا نع

 :مهل لاقي اًموق ثعب ناك هارأ اًرهش عوكرلا دعب هني هللا لوسر تنق امنإ ءبذك :لاقف ءعوكرلا دعب :تلق

 تنقف ءدهع ُهلُك هللا لوسر نيبو مهنيب ناكو «كئلوأ نود نيكرشملا نم موق ىلإ ًالجر نيعبس ءاهز ءارقلا

 1٠١١ 1٠١17[. :مقر] مهيلع وعدي اًرهش ُدلثو هللا لوسر
 ناك" :هجام نبا ظفلو ١4145[« :مقر] "هكرت مث اًرهش تنق" :دواد يبأ ظفلو ءهحام نباو دواد وبأ هاورو

 ةريره يبأ ثيدح اجرحأو «[١؟147 :مقر] "كرت مث اًرهش برعلا ءايحأ نم يح ىلع وعدي حبصلا ةالص يف تنقي
 اًرهش دلك هللا لوسر تنق" :لاق ؛سابع نبا نع دواد وبأ جرخأو «برعلا ءايحأ نم ءايحأ ىلع ءاعدلا يف اًعوفرم
 ةعكرلا نم هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإ ةالص لك ربد يف حبصلا ةالصو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا يف اًعباتتم

 جرخأو ١[« 447 :مقر] "هفلخ نم نمؤيو «ةّيصعو ناوكذو لعر ىلع ميلس نب نم ءايحأ ىلع وعدي ةرخآلا
 .[١؟145؟ :مقر] ديلا قد كوتتلا نم 15 آ لوسر نق" :تلاق «ةملس مأ نع هجام نبا

 يف تونقلا يف اًباب :نيباب انهه عضو يذمرتلاو ؛يراقلا حرش نع هانلقن ام يعجشألا كلام يبأ قراط نب دعس نعو
 يبأو سنأو يلع نع بابلا يثو :لاق «برغملاو حبصلا يف تونقلا يف اعوفرم ءاربلا ثيدح هيف جرحأو ءرجفلا ةالص

 تونقلا يف ملعلا لهأ فلتخاو :لاقو .هنّسسحو هحّحصو «يرافغلا ةضَحَر نب ءامأ نب فافحو سابع نباو ةريره

 - ' لوق وهو «رجفلا ةالص يف تونقلا مهريغو ٌدُتُك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب ىأرف «رجفلا ةالص يف
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 ماماللف ةلزان تلزن اذإف «نيملسملاب لزنت ةلزان دنع الإ رجفلا يف تنقي ال :قاحسإو دمحأ لاقو «يعفاشلا <

 ثيدح اذه :لاقو «نيقيرطب كلام يبأ ثيدح هيف جرخأو «تونقلا كرت يف اًبابو .نيملسملا شويحل وعدي نأ

 نإو ءنسحف رحفلا يف تنق نإ :يروثلا نايفس لاقو «ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو ؛حيحص نسح
 :مقر ]2١5/0 رازبلا جرحأو .رجفلا يف تونقلا كرابملا نبا ري ملو «تنقي ال نأ راتخاو ءنسحف تنقي مل

 يضاقلا كيرش ثيدح نم مهلك يواحطلاو [1337 :مقر ]59/٠١« يناربطلاو ةبيش يبأ نباو 8 ١[|[
 اًرهش الإ حبصلا يف دلك هللا لوسر تنقي مل" :لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع باصقلا ةزمح يبأ نع

 هيلع سانلا ركنأ حبصلا يف تنق امل هنأ :يلع نع جرحأو :يراقلا لاقو :"هدعب الو هلبق تنقي مل ءهكرت مث

 .انودع ىلع انرصنتسا :لاقف

 هنأ :ديزي نب دوسألا نع يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةفينح وبأ انريحأ :نسحلا نب دمحم لاقو

 رابغ ال دنس اذهو :مامهلا نبا لاق ءرجفلا يف اًنناق هري ملف ءرضحلاو رفسلا يف نيتتس باطخلا نب رمع بحص

 نم نمؤيو «هب رهجي حبص لك 353 هلعفل ةبتار ناك ول ذإ ؛ةبتار ةنس نكي مل تونقلا نأب عطقي هانركذ امتو «هيلع
 لقنك لقني نأ هليبس ناك لب ؛فالتخالا اذه ققحتي مل ىلاعت هللا هافوت نأ ىلإ كلام هلاق امك هب رسي وأ «هفلح

 «باتكلا لهأ ا ا ل «تاعكرلا ددعو اهتتفاخمو ةءارقلا رهج

 ةلزانلل تونقلا نأ انل ئشني اذه نأ الإ هيبراحمو ةيواعم ىلع ةيواعم ةبراحم يف يلع اذكو ل

 .ثيدحلا لهأ نم ةعامج لاق هبو ؛.خسني مل رمتسم

 305 هللا لوسر تونق نأ ربخي دوعسم نبا اذهف :لاق هنأ هنع لقنو ؛دوعسم نبا نع يواحطلا ثيدح ىييعلا لقنو

 وه نكي ملف ءاحوسنم تونقلا راصف «ءكلذ كرت ناك دق هنأو ءهيلع وعدي ناك نم لجأ نم ناك امنإ ناك يذلا

 مهربخأ مث ءافظ رمع نب هللا دبع دك هللا لوسر نع اًضيأ ىور نم دحأ ناكو «تنقي ٌدلي هللا لوسر دعب نم

 مهن مُهَيَّذَعُي وأ مهيَلَع بتي ْوَأ ٌءْيَش ٍرْمأْلا َّنِم َكَل سيل كي هللا لوسر ىلع لزنأ يح كلذ خسن لحو زع هللا نأ
 (1١؟8:نارمع لآ) (َنوُمِلاَظ
 ناكو ؛تنقي نم ىلع ركني ناكو تك هللا لوسر دعب تنقي وه نكي ملف ءاّضيأ اًعوسنم رمع نبا دنع كلذ راصف

 هب تنقي ناك ام نأب هثيدح يف ينربخأف ءركب يبأ نب نمحرلا دبع هي هللا لوسر نع تونقلا هنع ىور نم دحأ

 وأ ٌءْيَس رمألا َنِم َكَل سين :هلوقب كلذ خسن لحو رع هللا نأو هيلع وعدي ناك نم ىلع ءاعد ُدل هللا لوسر

 :لوقأ .رجفلا يف تونقلا كرت بوجو اًضيأ كلذ يفف (18١:نارمع لآ) 4َنوُمِلاظ ْمُهْنِإف ُهْبَذَعُي وأ ْمِهْلَع َبوُتَي
 < عالطالا ءاش نم ؛مهريغو يواحطلاو مامهلا نباو ئيعلاك ءانباحصأ وثدحم هافوتسا دق ليذلا ليوط ماقم اذه



 رجفلا يف توبقلا مدع نايب ؟؟ ةالصلا باتك

 هنا نأ ىلإ تسقي م 9 ,ناوكذو ةّيصع ىلع وعدي اموي نيعبرأ الإ
 تيقوت ال يفنلا 5 برعلا نم لئابق كالهلا ءاعد

 يف دك هنم تودقلا رودص نأ انهه ماهفإلا بحاولا لمحملا ردقلا نكل ؛مهرافسأو مهربز ىلإ عحريلف ليصفتلا ىلع -
 «ةلزانلا دنع الإ كلذ نكي ملو .هكرتو هخسن توبثلاو ةحصلا يف هنم برقيو «هل درم ال حيحص تباث رجفلا ةالص

 ننسلا ثيداحأ هيلع تألامتو «ةريثكلا ةحيحصلا ثيداحألا هب حرصيو «قطني امك هريغل ال ءادعألا ىلع ءاعدلاو

 لمحي هيلعو ءاهريغو تاكردتسملاو مجاعملاو تافنصملاو ديناسملا نم هراثآو ءاهريغ رابخأ هيلع ترفاظتو ؛حاحصلاو

 .اضيأ ةعبرألاو نيحيحصلا ثيداحأ هب دهشي امك ةيفاضإلاو «تيقوتلا اذه نع قالطإلا ثيداحأ

 يناثلا وه رهاظلاو ؟الوأ هريغو دمحأ هيلإ بهذ امك ٌدلتُك يبنلا دعب ةلزانلا دنع مكحلا اذه ىقبي له هنأ مالكلا يقب

 نوثدحملا هحرخأ امو «ةروكذملا ةيآلا لوزن يف ثيداحألا نم ريثك نم هريغو يواحطلا هاور ام لوألا :نيهحوب
 ىلع رصتقيف «هريغ ىلإ ىدعتي الو «يأرلاب كردي ال امم اذه نأ :ياثلاو .تونقلا خسن نم هريغو هللا دبع نع

 ةنسلا نيب ددرت اذإ رمألا نأ ىلع هدعب ةزاحإلا ةحارص انل ققحتي مل ام هلعف ىلع ئرتخب الو لك هدهعو هنامز

 .مرحما بلغ حيبملاو مرحما نيب راد اذإو ؛هكرت ىلإ ريص هوركملاو عورشملاو ةعدبلاو
 ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا جرخأ امل ؛رهجلا امهرهظأ .همدعو تونقلا رهج يف نيلوق ةيعفاشلل نأ ملعا مث

 هدمح نمل هللا عمس :لاق اممرف ءعوكرلا دعب تنق ,دحأل وعدي وأ ,دحأ ىلع وعدي نأ دارأ اذإ ناك" :اًعوفرم

 ام اًضيأ هل دهشيو :."كلذب رهجي" :هرحآ يفو ع :مقر] لإ اًنالف جنا مهللا ءدمحلا كل انبر مهللا

 ميلس نم ءايحأ ىلع وعدي" :هيفو ءاًعوفرم سابع نبا ثيدح نم مكاحلاو *١44[ :مقر] دواد وبأ هجرخأ

 . هفلح نم نمؤيو" :هيفو ء'خلإ
 اوعدا# :ىلاعت هلوق وهو «باتكلاب اولمع ةيفنحلا نكل «كلذك اندنع يأ رتولا تونق نوكي نأ يغبني اذه ىلعو

 يفو اهيف لصألا هنأو ءراكذألا يف ءافخإلا ىلع عامجإلا رقتسا دقو «(ه5 :فارعألا) كةَيْفْحَو ًاعُبَصَت ْمُكَبَ
 بحتسيف «لزاونلا ف يذلا تونقلا نيب قرفلا نكمي هنإ :"يعفارلا جيرخت" ف رجح نبا ظفاحلا لاق دقو «ةيعدألا

 .هب رهح هنأ ىلع لدي ام رابخألا نم ءيش ف سيلف ,حص نإ بتار وه يذلا تونقلا نيبو ءدرو امك هيف رهجلا
 .ناكرألا يف لاقت لا راكذألا يف امك رسي هنأ سايقلا لب

 ىلع ةلاد هوجو انل ةلمجلابو ."اًدحاو اًرهش الإ" عقو ةباحصلا نع تاياورلا رثكأ فو :خلإ اًموي نيعبرأ الإ
 يف اًضيأ دمحم هحرخأ دقو «هيلإ راشملا خسنلاو مئادلا كرتلا ىلع لادلا دوعسم نبا ثيدح :لوألا ءانبولطم

 دانسإ اذه :مامحملا نبا لاق .هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ قيرط نم "راثآلا باتك'

 ةرهطملا بحاص هل نيمزالملا همدخ صمأ نمو هراضحأو هرافسأ يف لنك هل مزالم دوعسم نباو «هيلع رابغ ال
 - .ينأي ام ىلع كلذ ريغو نيلعنلاو
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 حبصلا رمع نبا عم تيلص :هيفو «هريغو [؟9170 :مقر ]25١1/7 يقهيبلا هحرخأ رمع نبا ثيدح :يناثلاو -

 ءرمع نبا نم حيحص اذه :يبهذلا لاق ؛ةباحصلا نم دحأ نم ظفحأ ام :لاقف ؟تنقت ال :هل تلقف «تنقي ملف

 نايسن نإ :يقهيبلا هلاق امو .اًضيأ تاداعلاب لب راثآلاب ذألا يف يوبنلا عابتالاو نانتسالا يف ملع رمع نبا اذهف

 نبا نايسن :يبهذلا لاق ام :هباوج .تبثأو ظفح نم ةياور يف حدقي ال ننسلا ضعب نع هتلفغ وأ ةباحصلا ضعب

 .عابتالا ديدش وهو هلك يبلل اًمزالم ناكو امئاد حبصلا ةالص ىلع رمتسي هنأل ؛ليحتسملاك كلذل رمع

 تاياور نيب قيبطتلا نكمي ل ول لمحتي نأ نكمي امنإ يباحصلا نم ةلفغلاو نايسنلا نأ :رحآ هجو نم هباوج :تلق

 ىلعو «ةلزانلا دنع تونقلا نوكل وه امنإ تابثإلا نأ انركذ امك رهاظلا وه لب نكمم انهه وهو .«تابثإلاو يفنلا

 دقو رمع ثيدح :ثلاثلاو .قرطلا يف اًمالك ماودلا تاياور يف نأ ىلع اًضيأ قالطإلاو ماودلا تاياور لمحي اذه

 يف ضيفتسم روهشم ةيوبنلا رثآملا عابتاو عئارشلاو دودحلا ةماقإ يف نيدشارلا ءافلخلا رهظأ نم وهو ءانم قبس
 ]2٠١7/17 رجفلا يف تنقي ال ناك هند رمع نأ :ريبج نب ديعس نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا جرخأ دقو «كلذ

 كلس ول :لوقي هللا دبعو هللا دبع تنقل رمع تنق ولو ؛تدقي ال هللا دبع ناك :يبعشلا لاقو «[5386 :مقر

 ركب وبأ تنقي مل :ةداتقو ميهاربإ لاقو ؛هبعشو رمع يداو تكلسل اًبعشو اًيداو رمع كلسو ءاّبعشو اًيداو سانلا

 ديعس نعو ءاذه فرعن ال هللاو ءال :لاقف ,رجفلا يف تونقلا نع رمع نبا لئثس :بيرك نع يناربطلا ىور ام :عبارلاو
 :رمع نبا نع عفان نع يور ام :سماخلاو .ةعدب رجفلا يف تونقلا :لوقي سابع نبا تعم ىنأ دهشأ :لاق ريبج نبا

 نوميم نب ورمعو دوسألاو قورسمو ةمقلع ىلصو «اوتنقي ملف نامثعو رمعو ركب يبأو هنو هللا لوسر فلخ تيلص
 كلام نب سنأ دنع تنك :لاق دقرف نب بلاغ نع نابيش نع يور ام :سداسلاو .تنقي ملف هن# رمع فلح

 .قودص نابيش :ةعرز وبأ لاقو «هكرت امل هخسن هدنع تبثي مل ولو «ةادغلا ةالص يف تنقي ملف ؛نيرهش

 نيفطصملا نييدهملا نيدشارلا ةعبرألا ءافلخلا كرتو ٌْكُك يبلا كرت يف يعجشألا كلام يبأ ثيدح :عباسلاو
 رودي «نيقيلاو قحلا ىنابمو نيطاسألا ءالؤه يدتقن ال فيكف "ةعدب هنإ" :هنبال هلوقو «نيدلا ناكرأ رايخألا

 عابتا الإ انل امو «كرتلا ىلع ملعلا لهأ رثكأ نإ :يذمرتلا هب لاق ام :نماثلاو .نيملسملاو مالسإلا ىحر مهيلع

 رئاس يف ناكل ةنس ناك ول هنأ :عساتلاو .ةعامجلاو مظعألا داوسلا وهو «ةيهقفلا عورفلا يف رثكألاو روهمجلا

 .مهفاف ,ءسيلف سيل ذإو ,حاحصلا يف امك برغملا ةالص يف اميس ال «تاياورلا رثكأ هديفي امك ةالصلا

 تابثإلا نأل ؛مهدوصقمب حرصي ال مهثيداحأو «قارغتسالل يفنلا نأل ؛اندوصقم يف ةحيرص انثيداحأ نأ :رشاعلاو

 لب «لزاونلا ىلع لمحي نأ نكمي كلذ نألو «راذعألا نم رذعلو ءهوجولا نم هجول ةدحاو ةرم دوحولا هيفكي



 ةدعقلا ةيفيك نايب 8« ةالصلا باتك

 | هدفقلا ةيفنك قاما

 525 هللا لوسر ناك د ركج وب ناار سوا ل ما ل اخ هلل ب ٠ - ِِع 1 كم 1

 يف ليوطتلا ىلع لمحي نأ نكمي هنألو «ماودلا نم قرطلا ضعب يف درو امل ؛عحرملا وهو رم امك رهاظلا وه -
 :لحنلا) لِ ًاتناقإل :ىلاعت هلوقكأ اهلاثمأ يف كرتشم ظفل تونقلا نأل ؛ةعاطلا وأ نرتخلا وأ ,مايقل لوط وأ ةالصلا

 :هلوقو ١ :بازحألا) 4 4 َنكنِم ْتْمَقَي ْنَمَو#» :هلوقو «(8 :رمزلا) 4يجل ءاَنآ ٌتِناَق وه ْنّمَأل كي
 (؟5 :مورلا) 4َنوُتاَ هَل لك :هلوقو (4© :نارمع لآ) يتق مَيرَم اَيإ» :هلوقو (؟1 :ةرقبلا) «َنيتئاق هل اوُموقَو
 هوجولا هذهو «ةلماك ةرشع كلت ؛ثيداحألا يف ةميقتسم يناعملا رثكأو ,تونقلا لوط ةالصلا لضفأ :25 هلوقو
 .مهفاف «ةيرم الب ةلئاش مهتفكو «بير الب ةكسم هل نم لك دنع ةحجار انهه ةيفنحلا ةفكو ءاقباس انركذ ام ريغ

 نع بيرك نبا قيرط نم يذمرتلا هجرخأ :خلإ رجح نب لئاو .هنع يخلبلا ذاعم وبأ هاور اذكه :ةفينح وبأ
 9 نرظنأل :تلق ةنيدملا تمدق' :لاق ءرحح نب لئاو نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع سيردإ نب هللا دبع

 هذخف ىلع يعي ىرسيلا هدي عضوو «ىرسيلا هلجر شرتفا ,دهشتلل نيعي سلج املف 3ص هللا لوسر ةالص
 رثكأ دنع هيلع لمعلاو 0 اذه :يذمرتلا لاق «[597 :مقر] "ئميلا هلحر بصنو «ىرسيلا
 .هحّحصو يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح جرحأ مث ,ةفوكلا لهأو كرابملا نباو يروثلا نايفس لوق وهو «ملعلا لهأ

 .هكرو ىلع رخآلا دهشتلا يف دعقي :اولاق .قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو «ملعلا لهأ ضعب لوقي هبو :لاقو
 ظفل ظفحيلو .ئميلا بصنيو ىرسيلا هلحر ىلع لوألا دهشتلا يف دعقي :اولاقو «ديمح يبأ ثيدحب اوجتحاو

 .انهه "ملعلا لهأ ضعب" ظفلو لوألا يف "ملعلا لهأ رثكأ"

 مدق «ةرخآلا ةعكرلا يف سلج اذإف" :ظفلب ةثالثلاو [8678 :مقر] يراخبلا هجرحخأ يدعاسلا ديمح يبأ ثيدحو

 عبرتي رمع نب هللا دبع ىري ناك هنأ :هللا دبع نب هللا دبع نع يراخبلا جرخأو "ىرخألا بصنو ىرسيلا هلحر

 بصنت نأ ةالصلا ةنس امنإ :لاق رمع نب هللا دبع يناهنف ,نسلا ثيدح ذئموي انأو هتلعفف ءسلج اذإ ةالصلا يف

 ملسم جرتخأو .[871 :مقر] ينالمحت ال يالجر :لاقف ؟كلذ لعفت كنإ :تلقف «ىرسيلا ٍئثتو ئميلا كلحر

 لا هلجر بصنيو ىرسيلا هلجر شرتفي ناك" :هيفو ءليوط ثيدح يف اهذ ةشئاع نع ءازوجلا يبأ نع

 ءدجسف يلصي 5 هللا لوسر ىلإ رظن هنأ" :رجح نب لئاو نع دمحأو يئاسنلاو دواد وبأ ىورو .[4344 :مقر]
 . ئميلا بصنو ىرسيلا هلحر شرتفاف «دعق مث
 ىورو «ىرسيلا كلحر ىلع سلجاف تسلج اذإف :يبارعألل لاق هتك هنأ :عفار نب ةعافر ثيدح نم دمحأ ىورو
 سلجيو «ةلبقلا اهعباصأب لبقتسيو «ئميلا مدقلا بصنت نأ ةالصلا ةنس نم :لاق هنأ :ف 5 رمع نبا نع يئاسنلا

 - .ديناسألا ةديج ثيداحأو «ةريثك تاياور انهه اهلاثمأو هذهف ١١55[.« :مقر] ىرسيلا ىلع



 ءاسنلا ةأيه نايب ؟ ةالصلا باتك

 .ئميلا هلحر بصنو «ءاهيلع دعقو «ىرسيلا هلجر عجضأ «ةالصلا يف سلج اذإ
 همدق يأ

 أءاسنلا ةأيه نايب]

 نيتدعقلا يف شارتفالاب نولوقي هباحصأو ةفينح وبأف «ةدح ىلع ًالوق ةعبرألا نم مامإ لكل انهه نأ ملعا مث -

 يبأ ثيدحب اًكسمتم ةيناثلا يف كروتلابو «ىلوألا يف شارتفالاب لوقي يعفاشلاو ؛ملسمل ةشئاع ثيدح يف امك
 لوقي دمحأو «ةيفنحلا دنع امك امهيف شارتفالا ةيكلالا ضعب دنعو «نيتدعقلا ف كروتلاب لوقي كلامو ءديمح

 ةيفنحلاو «نادهشت هل اميف ةيناثلا يف كروتلاو ىلوألا يف شارتفالابو ءدحاو دهشت اهل ةالص يف اقلطم شارتفالاب

 نم ةئيهلا هذه ىلع ناك هي هسولجو ءدهشتلا يف ةنس هنإو «ثيداحألا نم ريثك يف شارتفالا ءاج دق هنإ :نولوقي
 .قشأو دشأ هانرثآ يذلاو سولجلا اذهو ,ىرخألاو ىلوألا ةدعقلاب دييقت ريغ

 فعضلا ةلاح ىلع لمحي ةريخألا ةدعقلا ف كروتلا نم درو امو ءاهدشأ يأ اهرمحأ لامعألا لضفأ :درو دقو

 نبا ثيدح يراخبلا هجرخأ ام دمحم جرحخأو .ريسيتلاو ليهستلا امل مئالملاف ءليوط اهيف دوعقلا نإف ؛نسلا ربكو

 نبا ظفل نإ :لاقي دقو «هنع رمع نب هللا دبع نب هللا دبع نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام قيرط نم رمع

 كرولا ىلع سولجلا عم درجلا نثلاب تاياورلا ضعب يف رسف دق لب ءىرسيلا ىلع دوعقلا ىلع لدي ال لمحب رمع
 نبا نع هللا دبع نب هللا دبع نع مساقلا نع ديعس نب ىيي نع يواحطلا هجرخأ امكو ,"ىيي أطوم" يف امك
 .انباحصأ نم يواحطلا هلمح هيلعو "كلام أطوم" حارش هلمح هيلعو «رمع
 ةنس نم" :رمع نبا نع هللا دبع نب هللا دبع نع مساقلا نع ىي قيرط نم رمع نبا نع يئاسنلا هجرحخأ ام هدري :تلق

 ححرأ اذهو ١١55[« :مقر] "ىرسيلا ىلع سولجلاو «ةلبقلا اهعباصأب هلابقتساو ءئميلا مدقلا بصنت نأ ةالصلا

 وأ هيلإ ةنسلا هذه غولب لبق ناك هلعل كلذ هلعف نأ ىلع لعفلا ىلع اًيضاق ًالوق هنوكل ؛يواحطلا هجرحأ ام
 ربكلا ةلاح ىلع هلمحو «هداهتجاب ةنسلا هذه هيلع ححر مث ,ديمح يبأ ثيدح هداهتجا يف ًالوأ ححرت نكلو «هدعب

 «ليق امك رخآ ليلد ىلإ انلمح اذه ىلع جاتحي الف ءنكمأ ام صوصنلا نيب اقيبطتو اقيفوت انلمح امك ةنادبلاو

 ؛كروتلا ال عبرتلا وه رذعلل هبكترا ام نأ درو ام فلاخي هنأ دري ح ءرذعلا ىلع اذه رمع نبا لعف لمحن الو

 يدابمو فيفخلا رذعلا يفف «نيتقو فالتحاب نارذع هيرتعي نأ نكمي رمع نبا نأل ِ؛اضيأ هيف ريض ال هنأ ىلع

 فيكف ءًالصأ هل درم ال امهريغو لئاوو ةشئاع ثيدح مث ؛عبرتلا راتخا هتدشو هتوق دعبو «كروتلا راتخا ربكلا

 مومعلا وه رهاظلا نأل ؛دراو ريغ تادعقلا عيمج يف هنوك ىلع لدت ال اهنإ :لاقي امو ءانركذ ام ريغ قيفوتلا

 .مهفاف «تاديقملا ضعب دوروب ديقتي الو «هقالطإ ىلع يرجي قلطملا نأل ؛صوصنلا قالطإب



 دهشتلا نايب قي ةالصلا باتك

 نك لاق ه2 هللا لوسر دهغ ىلع نيلضي ءاسنلا نك قيك لغم هلأ رمع نبا نع . ىلع ال 3 : 1

 .نزفتحي نأ نرمأ مث «نعبرتي

 [دهشتلا نايب]
 كيسا: اقيلديخن ا :505 يبلا نع ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ةفينح وبأ 000 م .: 1 . . . . 8 1 ةمملد ان

 هلل 0 ب ذا ع 5 ٍِع

 725 هللا لوسر انمّلع :لاق هللا دبع نع هيبأ نع مساقلا نع ةفينح وبأ -4

 57 ,ةملس نب قيقش لئاو يأ نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -8

 اهتالص يف سلجت ءادردلا مأ تناكو :اقيلعت [دهشتلا يف سولجلا ةنس باب] يراخبلا جرخأ :خلإ رمع نبا نع
 تناك نإو :زافتحالاو كروتلا قيرطب ةأرملا سولج يف "ةيادهل" بحاص لاقو «ةهيقف تناكو ءلحرلا ةسلج

 ةاعارم نأل :نيعلا لاق .املرتسأ هنأل ؛نميألا بناجلا نم اهيلجر تجرخأو «ىرسيلا اهتيلإ ىلع تسلح ةأرما

 لماحم اهل تبلط «ةدعقلا ةئيه ف تاياورلا تفلتحا اذإ :لاقي نأ نكميو .ةدعقلا ةينس ةاعارم نم ىلوأ رتسلا ضرف

 كروتلا تاياورو «لحرلا ةدعق ىلع شارتفالا تاياور انلمحف ؛لقعلا ىضتقم بسحب اهيلع لمحلا ميقتسيو حصي
 دقو «مهفاف زاوحجلا نايبل وأ ءنمتدعق نايبل وهف لاحرلا نم هريغ وأ ٌدك هنم يور امو «رتسلل ءاسنلا ةدعق ىلع

 ."ةياقولا حرش ىلع ةيامحلا حرص" يف ةأرملا ةدعق قح يف رابخألا باب نم اًضيأ اًيعمس ًاليلد اندروأ
 هجرخأ :قاحسإ يبأ .نهكاروأ ىلع تاسلاج نيوتسي :كزفتحي .ةغل ىلع لعاف وأ ريمضلا نم لدب :ءاسنلا

 نمحرلا دبع نبا :مساقلا نع .افوقوم هنع ءاطع نع يواحطلاو هنع سواط نع يقهيبلاو ؛هعفر سابع نبا نع ملسم
 .دايز نب نسحلاو يقابلا دبع نب ركب وبأو رفظملا نبا مامإلا نع هاور اذكه :ةفينح وبأ .دوعسم نب هللا دبع نبا

 .يقهيبلاو ئطقرادلاو ةتسلا هاور :دامح نع
 لقنلا بابرأو «ثيدحتلا لهأ نم قيقحتلا لهأ دنعو «ةيفنحلا دنع ربتعملا دوعسم نبا دهشت اذه :لثاو يبأ نع

 «قيقش نع شمعألا نع ميعن يبأ قيرط نم يراخبلا هجرحأف ءمهريغو مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور «لقعلاو
 - ١ نالف ىلع مالسلا ؛ليئاكيمو ليربج ىلع مالسلا :انلق دي يبلا فلح انيلص اذإ انك :هللا دبع لاق :لاق
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 «تاولصلاو هلل تايحتلا :لقيلف مكدحأ ىلص اذإف ؛مالسلا وه هللا نإ :لاقف ٌدنَي هللا لوسر تفتلاف «نالفو
 اهومتلق اذإ مكنإف «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا «تابيطلاو

 مث .هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءضرألاو ءامسلا يف حلاص هلل دبع لك تباصأ

 مالسلا وه هللا نإف هللا ىلع مالسلا :اولوقت ال :هيفو ءثيدحلا شمعألا نع ىيي نع ددسم قيرط نم هجرخأ

 نالف ىلع مالسلا «هدابع نم هللا ىلع مالسلا :انلق :دوعسم نبا لوق نم :هلوأ يفو ؛خلإ تايحتلا :اولوق نكلو

 87١[. :مقر] نالفو

 :هرخآ يفو «هللا دبع نع قيقش نع شمعألا نع ناميلس نع ىيي نع ددسم قيرط نم قرطب دواد ويأ هجرخأو
 نع قاحسإ يبأ نع كيرش نع قاحسإ نع ميمت قيرط نمو هب وعديف هيلإ هبجعأ ءاعدلا نم مكدحأ ريختيل مث

 نسحلا نع ريهز نع هللا دبع قيرط نمو ؛هللا دبع نع لئاو يبأ نع عماج قيرط نمو هللا دبع نع صوحألا يبأ
 هللا دبع ديب ذحأ ُدتك هللا لوسر نأو هديب ذأ دوعسم نب هللا دبع نأ ئثدحف «يديب ةمقلع ذخأ :لاق ءمساقلا نع

 نإ ؛ءكتالص تيضق دقف ءاذه تيضق وأ اذه تلق اذإ :شمعألا ثيدح ءاعد لثم ركذف «ةالصلا ف دهشتلا هملعف

 .اهناكرأب ةريخألا ةدعقلاب ةالصلا مامت هيفو غ[45/8 :مقر] دعقاف دعقت نأ تكش نإو ءمقف موقت نأ تئش

 هيف دازي نأ هركي دوعسم نب هللا دبع ناكو :لاق مث «هللا دبع نع لئاو يبأ نع لحم نع "أطوملا" يف دمحم هجرحأو

 .فرح هنم صقني وأ فرح

 :لاق «[585 :مقر] هللا دبع نع ديزي نب دوسألا نع قاحسإ يبأ نع يروثلا نايفس قيرط نم يذمرتلا هحرخأو

 ءهحو ريغ نم هنع يور دق دوعسم نبا ثيدح :لاق مث :ةشئاعو ىسوم يبأو رباجو رمع نبا نع بابلا فو

 نمو ٌدنُك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو ءدهشتلا يف هلي يبلا نع يور ثيدح حصأ وهو
 سابع نبا دهشت ثيدح جرحأ مث ,قاحسإو دمحأو كرابملا نباو يروثلا نايفس لوق وهو «نيعباتلا نم مهدعب

 وحن ريبزلا يبأ نع ثيدحلا اذه يساؤرلا ديمح نب نمحرلا دبع ىور دقو :لاقو «هبرغتساو هحّحصو هنّسحو
 .دعس نب ثيللا ثيدح

 ثيدح ىلإ يعفاشلا بهذو «ظوفحم ريغ وهو «رباج نع ريبزلا يبأ نع ثيدحلا اذه يكملا لبان نب نميأ ىورو
 يف اوفلتا دق سانلا نإ !هللا لوسر اي :لاقف دلي ينلا ىأر هنأ فيصتخ نع هدنسب ىورو «دهشتلا يف سابع نبا
 ءدوعسم نبا ثيدح دهشتلا يف يدنع ثيدح حصأ :رازبلا لاقو ء.دوعسم نبا دهشتب مكيلع :لاقف «دهشتلا

 رهشأ الو «ديناسأ حصأ الو هنم تبثأ دهشتلا يف اًعوفرم يور ملعن الو ءاقيرط نيرشعو فين نم هنع يور
 - ١ ؛دوعسم نبا دهشت ىلع سانلا عمتجا امنإ :ملسم لاقو .قرطلاو ديناسألا ةرثكب اًرفاظت دشأ الو الاجر
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 ثيدح :مامإلا يلهذلا ىيي نب دمحم لاقو هباحصأ فلتخا دق هريغو ءاضعب مهضعب فلاخي ال هباحصأ نأل -
 دهشتلا يف تعمس ام :لاق ةديرب نع "ريبكلا همجعم" يف يناربطلا جرحخأو .دهشتلا يف يور ام حصأ دوعسم نبا

 :يئاسنلل ظفل يفو «مالسلا فيرعتب تاياورلا رثكأ مث .[18417 :مقر ]99/١١« دوعسم نبا ثيدح نم نسحأ

 هنأب سابع نبا دهشت هرايتخا يف يعفاشلا رذتعاو ءاضيأ ريكنتلاب "كيلع مالس" :يناربطلل ظفل فو «"انيلع مالس"

 .هريغ نم اًظفل رثكأو عمجأ هدنع وهو ءاًحيحص هعمسو اًعساو هآر

 ملسم هجرخأ دقو سابع نبا دهشتو ؛دوعسم نبا دهشت :ةباحصلا نم ةدعل ةديدع تادهشت انهه نأ ملعا مث

 هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرحخأ ىسوم يبأ دهشتو «هجام نباو نيطقرادلاو يذمرتلاو يعفاشلاو

 ةعامج هفّعضو "هكر دتسم" يف هحّحصو «مكاحلاو يناربطلاو هجام نباو يئاسنلا هجرحأ رباج دهشتو «يناربطلاو

 تاقث هلاجر مث «يقهيبلاو ةبيش نب بوقعي هفعضو «يراخبلا نع هأطحو "هللع" ف يذمرتلا هاورو «ظافحلا نم

 كلام هجرخأ باطخلا نب رمع دهشتو «ريبزلا يبأ يف تبثأ وهو .ثيللا هفلاح امل لبان نب نميأ نم هيف أطخلا نكل
 دواد وبأ هجرحأ رمع نبا دهشتو «ييطقرادلا هلاق امك رمع ىلع فوقوم وهو «يقهيبلاو مكاحلا هاورو ."أطوملا" يف

 يف رازبلا هجرحأو «ةبعش نع يدع يبأ نبا هعفر ىلع هعبات :لاقو «هدانسإ ححصو يطقرادلا هاورو يواحطلاو

 لاقو «هوحنب يدع نبا هجرخأو ءّرم امب دودرم وهو «يلع نب رصن الإ ةبعش نع هعفر اًدحأ ملعأ ال :لاقو ؛"هدنسم"
 امل ؛دهاجم نع رشب يبأ ثيدح فعضي ةبعش ناك :نيعم نبا لاقو «هفرعأ ال :لاقو «هركنأ هنإ :دمحأ نع بلاط وبأ

 «يطقرادلاو يقهيبلا هاور ةشئاع دهشتو 000 ركب يبأ نع رمع نبا نع وه امنإو ءائيش هنم عمم ام هنأ

 "هللع" يف ئطقرادلا هحّجرو «مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام هفقوو ءاعوفرم "هدنسم" يف نايفس نب نسحلاو
 هاور ةرمس دهشتو «ثيدحتلاب حرص هنكل ,قاحسإ نبا هيف رخآ هجو نم يقهيبلا هاورو «ةفيعضلا هتدعاق ىلع

 نيسحلا نع يدهنلا ثيدح نم "طسوألا مجعملا" يق يناربطلا هجرخأ هيو يلع دهشتو «فيعض دنسب دواد 3

 تاغباسلا تامعانلاو تايكازلاو تاحئارلاو تايداغلاو تاولصلاو هلل تايحتلا" :ظفلب اعوفرم هذ يلع نع

 هنع ثراحلا نع قاحسإ يبأ قيرط نم هيودرم نبا هجرخأ ام هذشي هنكل ,فيعض هدنسو "هلل تارهاطلا

 ؛"طسوألا"و "ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ ريبزلا نبا دهشتو «"هريغلف ثبح امو هلل وهف باط ام" :هيفو ءافوقوم
 هفعض الو فيعضب سيل :تلق «فلاح دقو اميس ال فيعض وهو :ظفاحلا لاق «ةعيمل نبا هب درفت :يناربطلا لاق

 نبا دهشت لثم "ريبكلا" يف يناربطلا هجرحخأ ةيواعم دهشتو .دمحأو كلام :نامامإلا هقثوو "هبيرقت" ف هسفنب وه

 اهلك كتاولص يف اهلق" :دازو دوعسم نبا دهشت لثم رازبلاو يناربطلا هجرخأ ناملس دهشتو «ءنسح دنسب دوعسم

 - هلثم اعوفرم هنع يناربطلا هجرخأ ديمح يبأ دهشتو ءفيعض هدنسو 0000 ار ايف درو



 دهشتلا نايب "ا ةالصلا باتك

 يفو هللا ىلع مالسلا لوقن دقي يلا فلخ انيلص اذإ انك :لاق ءدوعسم نب هللا دبع نع

 قيدصلا ركب يبأ دهشتو «تابيطلا لبق واولا طقسأو «تابيطلا دعب "هلل تايكازلا" 2101101111

 :بتكملا يف نايبصلا ملعي امك ربنملا ىلع دهشتلا مهملعي ناك" :ظفلب افوقوم "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هجرعأ

 هدنس يفو «ءاوس دوعسم نبا دهشت لثم ركذف «[؟٠59494 :مقر 27570/1]"تابيطلاو «تاولصلاو هلل تايحتلا

 ةياور نمو ؛ءنسح دنسب اًعوفرم هنع هل "دهشتلا باتك" يف هيودرم نب ركب وبأ هجرخأ نكل ؛هوفعض يمعلا ديز
 .ةورف يبأ نب قاحسإ هيف ء«فيعض دنسب اًضيأ اعوفرم هنع رمع نبا

 ةريره يبأ دهشتو ؛حيحص دنسب هجرخأ سنأ دهشتو «ءنسح دنسب هيف هيودرم نبا هجرخأ هللا ديبع نب ةحلط دهشتو

 ةملس مأ دهشتو «سابع نب لضفلا دهشتو «حيحص دنسب هجرخأ ديعس يبأ دهشتو «حيحص دنسب هجرخأ
 ةعوفرملا مهثيداحأ جرحخأ يأ ءاهجرحأ قوأ يبأ نب هللا دبع دهشتو «ةعيبر نب بلطملا دهشتو «ةفيذح دهشتو

 لاق «هنع هجرخأ اند يلع نب نيسحلا دهشتو «براقم اهضعبو «لاقم رحاوألا ديناسأ فو «باتكلا كلذ يف هيف

 يفو «ةفوقوم اهضعب اًباحص نورشعو ةعبرأ اهاور تادهشتلا هذهف كنك يبلا دهشت هنإ :هلد يلع دهشت يف
 .بتكلا يف ةروكذم اهفوتم ظافلأو اهديناسأو ءلاقم اهرثكأ دانسإ

 ثيدح حصأ هنإ :يذمرتلا هلاق ام :لوألا ؛هوجوب هريغ دهشت ىلع حجار هدهشت نأ ملعا :خل! هللا دبع نع

 هلاق ام :ثلاثلاو .نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو «هلاق ام :يئاثلاو .دهشتلا يف يور

 نع يور ملعن الو ءاهحو نيرشعو فين نع يور «دوعسم نبا ثيدح دهشتلا يف يدنع ثيدح حصأ رازبلا
 :قيناسألا ةرثكب اًرفاظت دشا الو الاجر ريع ألو ءادانسإ حصأ الو «هنم تبثأ هلي هللا لوسر

 هريغو ءاضعب مهضعب فلاخي ال هباحصأ نأل ؛دوعسم نبا دهشت ىلع سانلا عمتجا امنإ :ملسم هلاق ام :عبارلاو

 .دهشتلا يف يور ام حصأ دوعسم نبا ثيدح :يلهذلا ىيحب نب دمحم هلاق ام :سماخلاو .هباحصأ فلتحا دق

 .دوعسم نبا دهشت نم نسحأ تعم ام :لاق بيصنخلا نب ةديرب نع "ريبكلا" يف ىناربطلا هاور ام :سداسلاو

 مامهلا نباو يعليزلا هركذ ام :نماثلاو .ردان وهو «نيعمو اًظفل هجيرخت ىلع ةتسلا ةمئألا قفتا دق هنأ :عباسلاو

 لوسر اي :هل تلقف «مانملا يف هلي يبلا تيأر :لاق هنأ فيصح نع هدنسب جرخأ يذمرتلا نأ رجح نباو يعلاو
 .[1895 :مقر] "دوعسم نبا دهشتب كيلع" :لاقف ,دهشتلا يف اوفلتحا دق سانلا نإ !هللا

 دنع امك ناملسو ةيواعمك نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج هدهشت يف هقفاوو ةيرم الب حيحص هعفر نأ :عساتلاو

 ذخألاو ميلعتلا يف ديكأتلا هيف نأ :رشاعلاو .مهريغو ديمح يبأكو «يقهيبلا دنع امك ةشئاعكو «رازبلاو يناربطلا

 :ةمقلع لاقو «يديب ةمقلع ذحأ :ميهاربإ لاقو ءيديب دامح ذأ :لاق ةفينح ايأ نإ :ئيعلاو مامهملا نبا هلاق امك

 - نم ةروسلا ئملعي امك دهشتلا نيملعو «يدبب تك هللا لوسر ذأ :دوعسم نبا لاقو «يديب دوعسم نبا ذحخأ
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 هبتارم لقأو «خلإ تايحتلا لق :ةْنَلَع هلوق وهو ءرمألا ةغيص هيف نأ :رشع يداحلاو .انيلع ذخأي ناكو «نآرقلا -

 .ةركن ماللا نودب مالسو قارغتسالل وهو ماللاو فلألا هيف نأ :رشع يناثلاو .بابحتسالا

 هللاو يفف ءمسقلا يف امك هلايح ىلع ءانث لك ريصيف ؛مالكلا ديدجتل يهو واولا ةدايز هيف نأ :رشع ثلاثلاو

 هلوق يف ميلعتلا ديكأت هيف نأ :رشع عبارلاو .ثالث ناميأ ميحرلاو نمحرلاو هللاو فو «ةدحاو نيمي ميحرلا نمحرلا

 فريغو دواد يبأ ةياور يف امك هب مامتلا قلع هنأ :رشع سماخلاو .نآرقلا نم ةروس يئملعي امك دهشتلا ئملع

 هريغ دهشت ةءارق نوك ىلإ انهه نم بهذ "قئارلا رحبلا" بحاص لعلو «هنودب دحوي ال مامتلا نأ ىلع لدف

 يف دمحم مالك نم رهاظلاو ,ةهاركلا ةياور اهنيب نم راتخا ةفلتخم ةيفنحلا دنع تاياورلا لعلو ءاكرحت اًهوركم

 .ةيفنحلا رثكأ تاملك هيلإ ريشيو ؛ةيلضفألا يف فالتخالاو «زاوحلا مهتاياور ةماع نمو ؛هريغو "أطوملا'
 22 هللا لوحتر ندم ىلع نئاثلا لع قوي زكببابأ 3 يور ةنإف هي ودعا ةباطيصلا ةفاعن[ ره نيداسلاو
 مسا ميدقت :رشع نماثلاو .اًمات اراطك ينو ءاناضقل ميغ دينك يف نأ :رشع عباسلاو .دوعسم نبا دهشت

 ةالصلا لك لمشي ماع تايحتلا نأ :رشع عساتلاو .ىلوأ مالكلا لوأ يف حودمملا يف لامجإلا ةلازإو «هللا

 ةقفاوم :نورشعلاو .اهريغو تاولصلاب ةصصخم نوكت اهمدع دنعو «واولا دوحو دنع كلذو ءاهريغو
 دحأل اًرابتعا حاتفتسالاك واولاب نوكيف ابلاغ ةالصلا يفرط دحأ يف عورشم دتمم ركذ هنأل ؛سايقلا

 اذج برطضم سابع نبا ثيدحو ؛فقو الو بارطضا هيف سيل هنأ :نورشعلاو يداحلاو .رخآلاب نيروكذملا
 .دوعسم نبا ثيدح لاجر عفاكت هلاحر الو «نتملا يف

 . نيحيحصلا" نم ءيش يف هذحأ ام سيلف اركنم هذخأي يعفاشلاو نر مالسلاب ملسم دنع يورم وه مث

 ظفل قفاويل ؛ماللاو فلألاو واولاب هنوك ىلع مهيلع هضرع نيح هباحصأ هللا دبع دهشأ هنأ :نورشعلاو ياثلاو

 اذهو «نآرقلا فورح ظفحن امك دهشتلا هللا دبع نع ظفحن انك :ديزي نب نمحرلا دبع لاقو تي هللا لوسر

 مث ؛هريغ دهشت ىلع هدهشت حيحرتل اهجو نورشعو نانثا هذهف «هريغب هلثم دجوي الو «هطبض ةياغ ىلع لدي
 .اندنع هردقب دوعقلا ضرفلا امنإو «ضرف ريغ ةريألا ةدعقلا يف ولو دهشتلا

 :دهشتلا انيلع ضرفي نأ لبق لوقن انك" :هيف ذإ ؛دوعسم نبا ثيدحب هتيضرفل موصخلا لدتسي دقو

 هب لدتساو .هاحّحصو يقهيبلاو ٍنيطقرادلا هجرخأ ."خلإ ليربج ىلع مالسلا هدابع لبق هللا ىلع مالسلا

 ف ربلا دبع نبا لاق ءهقاسو دهشتلا باجيإ يئاسنلا هيلع بوبو «ريخألا دهشتلا ةيضرف ىلع يعفارلا
 حالطصا كلذ نأ :باوجلاو .لوبقم ةقثلا درفت نكل ."ضرفي نأ لبق" :هلوقب ةنييع نبا درفتو :"راكذتسالا"

 ؛ضرف ال اندنع بحاو وهف بوجولا ديرأ ول هنأ ىلع ءانيلع ردقي نأ لبق هانعمف «ريدقتلا هانعم لصأو ءديدح

 .لامتحالاو ةهبشلا قرطتل



 دهشعتلا نايب ضرضر ةالصلا باتك

 5 00 1 ىلإ -

 2 يببلا انيلع لبقاف ("ليئاكيمو ليربج ىلع مالسلا :هدابع نم ةدايز :ةياور

 0 هلل تايحتلا :لقيلف مكدحأ دهشت اذإف - وه هللا نإ :لاقف

 3 :ةياور فو 00 هدبع اًدمحم نأ يا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «نيحلاصلا

 لاقف هللا لوسر ىلع مالسلا «ليربح ىلع مالسلا هللا ىلع مالسلا :نولوقي اوناك

 «تاولصلاو «هلل تايحتلا :اولوق نكلو «هللا ىلع مالسلا :اولوقت ال قص هللا لوسر

 .دهشتلا رخآ ىلإ تابيطلاو

 ءانملع :ةياور فو «دهشتلا رخأ ىلإ تايحتلا مهملع ُدُ هللا لوسر نأ :ةياور يفو

 مالسلا :ةالصلا رحأ يف انسلج اذإ لوقن دك يبلا عم انيلص اذإ انك :لاق :ةياور يفو

 لوسر لاقف ,ةكئالملا نم مهيمسن هتكئالم ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلا «هّللا ىلع

 .تابيطلاو «تاولصلاو «هلل تايحتلا :اولوقو ءاذك اولوقت ال :كك هللا

 ناك :لاق ,دوعسم نبا نع همقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 نعو ههخبو قفا ىرب وخلا ةمحر و مكيلع مالسلا هني, نع مّلسي كو هلل لوسر
 هقنع يولي

 .كلذ لثم هلامش نعو ,نمألا هدح ضايب ىري ىح :ةياور يفو «كلذ لثم هراسي
 دوعسم نبا نع

 كلملاو مالسلا وه ةيحتلا :يوونلا لاقو «ةيلاملا تابيطلاو «ةيندبلا تاولصلاو «ةيلوقلا تادابعلا :خلإ تايحتلا

 مث «ءانثلاو ةيحتلا دعب مهيلإ يدهيو فحتيف كولملا يديأ نيب مدقت نم ةدعاق ىلع اذهو «لامعألا رئاسو ةبيطلا

 يف ىرج ام ىلع مالكلا ءاقبإ ىلع امإ ءادنلاو «ةمالسلاو ريخخلاب هل ءاعد يببلا ىلع مالسلاو «للذتلاو ةمدخلا

 .ةيفوصلا هب ظفلتي امك ملاعلا هئارو يف هنأب ريشن وأ «ةدابعلا يف اميس ال نينمؤملل نيعلا بصن هنوكل وأ «جارعملا

 .ةلأسملا ف تابثإلاو بابلا ثيداحأو جيرختلا نم قلعتي ام قبس دق :ناك لاق



 ةالصلا فيفخت نايب ا ؟ ا ةالصلا باتك

 25 هللا لوسر ناك :لاق هللا دبع نع هيبأ نع مساقلا نع ةفينح وبأ ١--
 دوعسم نب

 .نيتميلست هراسي نعو «هنيع نع --ب

 [ةالصلا فيفخت نايب]
 دوعسم نب هللا دبع ناك 00 نع دامح نع ةفينح وبأ -

 ألا بحاص ناميلا نب

 50 :لاقف ا ناللف اي ب مدقت ا اولعجف اللا
 دوعسم نبأ مهيلع مدقتلا نع

 ةعبرألا هجرخأ |[كلام همعز امك ةدحاو الإ :نكميلست .دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب :مساقلا نع

 كابح نباو |[414 :مقر هجام نباو 2١١5١5 :مقر يئاسنلاو .4955 :مقر دواد وبأو (,5ه :مقر يذمرتلا|

 هجرخأو «هوحن دعس نع [587 :مقر] ملسم هاورو «يذمرتلا هححصو هجولا اذه ريغب || :مقر 77/ه]

 ءرمع نباو ةلثاو نع يقهيبلا مث يعفاشلاو «قلط نع دمحأو ةفيذح نع هجام نباو «رامع نع نيتميلستلا يف ئيطقرادلا

 .ءاربلا نع ئطقرادلاو «ءىسوم يبأ نع هجام نباو «لئاو نع دواد وبأو .ةرمس نب رباج نع ملسمو

 مل :لاق ل ا 0 0 ة 35 كد

 مكنم نإ !سانلا اهيأ اي :لاقف «ذئموي هنم اًبضغ دشأ ةظعوم يف طق

 نعو ."ةالصلا متيو زجوي دي هللا لوسر ناك" :لاق كلام نب سنأ نعو «ةجاحلا اذو ريبكلاو فيعضلا مهيف نإف

 «ىلصف انم لحجر فرصناف «مهيلع لوطف ءءاشعلا ةالص هباحصأب يراصنألا لبح نب ذاعم ىلص :لاق رباح

 ا ا تم نا و ولا :لاقف «هنع ذاعم ربخأف

 اذإ ليللاو .يذلا ىلعألا كبر مسا حبسو ءاهاحضو سمشلاب أرقاف سانلاب تيلص اذإ !ذاعم اي اناتف نوكت نأ ديرتأ

 ؛زوجتيلف سانلاب ىلص ام مكيأف «نيرفنم

 كبر مساب ًارقاو «ىشغي

 !نامثع اي :يل لاق ءفئاطلا ىلع نِرّمُأ نيح ٌدقدي يبلا ىلإ دهع ام رخآ ناك :لوقي صاعلا يبأ نب نامثع نعو
 رخآ قيرطب هجرخأو «ةجاحلا اذو ديعبلاو ميقسلاو ريبكلا مهيف نإف ؛مهفعضأب سانلا ردقاو «ةالصلا يف زواحت

 دقف ؛مهلضفأ ناك هنأل ؛صحخو :خلإ تنأ مدقت .يصلا ءاكب نيح ةالصلا يف زوجتلا ثيداحأ جرحأ مث ءارصتخم

 - مكنيب اميف مكدفو مهِإف ؛مكرايخ مكتمئأ اولعجا :درو دقو «ةعبرألا ءافلخلا دعب ةباحصلا هقفأ هنإ :ليق



 ةالصلا فيفخت نايب مو ةالصلا باتك

 املف ءدوجسلاو عوكرلا مغأ ةزيجو ةفيفخ ةالص ىلصف ,مدقتف ,نمحرلا دبع ابأ اي
 ., © ةءارقلا يف ةرصتخم

 .ثك هللا لوسر ةالص نمحرلا دبع وبأ ظفح دقل :موقلا لاق فرصنا
 اهنع غرف

 .هيلع دجسي ريصح ىلع يلصي هدجوف دف هللا

 وأ اًدعاق ىلص 2ك هللا لوسر نأ : سابع نبا نك ءاطع ع اببح وبأ -4

 حبر يبا نب

 .امبتحمو امئاق

 (يراقلا يلع) .ذ رمع نبا نع يقهيبلاو يطقرادلا هاور امك «مكبر نيبو -

 اههامكإو ةالصلا يف زاجيإلا باب يف يراخبلا ىور :ةفيفخ ةالص .دوعسم نبا هللا دبع ةينك :نّمحرلا دبع ابأ

 .ليوطتلا كرتو زاجيإلا ثيداحأ جرحأ اًضيأو 217١5 :مقر] "اهلمكيو ةالصلا زجوي" :اعوفرم سنأ نع

 :مقر] يراخبلاو ٠١"[ :مقر] كلام ىور دقو :هللا لوسر ةالص .ةءارقلا يف ةالصلا ةفح يف :ظفح دقل

 سانلل مكدحأ ىلص اذإ :اعوفرم ةريره يبأ نع [87؟7 :مقر] يئاسنلاو [44 :مقر] دواد وبأو ٠٠/|[
 (يراقلا يلع) .ءاش ام لوطيلف هسفنل مكدحأ ىلص اذإو ءريبكلاو ميقسلاو فيعضلا مهيف نإف ,«ففخيلف

 هجرخأ :رباج نع .عفان نب ةحلط يراقلا ةخسن يفو :تايفس يبأ نع .هنع سنوي نبا هاور اذكه :ةفينح وبأ

 نع ةيواعم يبأ نع بيرك يبأ قيرط نم هجام نبا هجرخأ :خلإ ديعس يبأ نع .هجام نباو يذمرتلاو ملسم
 نينمؤملا مأ ةنوميم نعو ءريصح ىلع ٌدتك هللا لوسر ىلص :لاق ديعس يبأ نع رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا
 ىلع ةرصبلاب وهو سابع نبا ىلص :لاق رانيد نب ورمع نعو «ةرمخلا ىلع يلصي دلي هللا لوسر ناك :تلاق

 69١717 ١٠١1/8[. :مقر]هطاسب ىلع يلصي ناك دلك هللا لوسر نأ هباحصأ ثدح مث «طاسب

 ؛ماقف ءمهل ريصح فرط هل اوحضنف :هيفو ؛يراصنألا مخضلا لجرلا ثيدح نم سنأ نع دواد وبأ هاورو
 وهو انل طاسب ىلع يلصيف ءانايحأ ةالصلا هكردتف ميلس مأ روزي دل ناك :اًعوفرم سنأ نعو «نيتعكر ىلصف

 انك :لاق سنأ نعو .ةغوبدملا ةورفلاو ريصحلا ىلع يلصي ٌدْتي هللا لوسر ناك :ةريغملا نعو .هحضنت ريصح
 دجسف «هبوث طسب ضرألا نم ههجو نكمي نأ اندحأ عطتسي مل اذإف ءرحلا ةدش يف ُدتك هللا لوسر عم يلصن

 .[581/ :مقرإ هيلع



 ضيرملا ةالص نايب فش ةالصلا باتك

 [ضيرملا ةالص نايب|
 . هنللص اب 0 01 0

 لسرم ثيدحلاف يرصبلا عفان نب ةحلط 5

 نيع عحجو

 ضيرملا يف ةفينح يبأ ىلإ تبتك :لاق ناغمادلا ضاق ركب ني لمت 17
 ناسارح نم دلب ريغصتلاب

 نب دمحم نع نري لإ بتكف ؟ةالصلا تقو يف هب لمعي فيك علقع بهذ اذ

 هلك هللا لوسر ًاضوتف ,ةالصلا تءاجو يضرم يف ىلع يمغأ لقو ءافكضرمعو

 ام لص :لاق مث 1 !رباحع ايةكنأ كفيك :لاقف ل ل
 ْءوص 0

 ؤت نأ ولو تعطتسا
 دوجسلاو عوكرلاب اًريشم اًمئاق وأ اًدعاق

 عبرتلا درو دقو «ةلفانلا وأ ءرذعلا ةلاح ىلع لومحم ءابتحالاو دوعقلاو «نيديلاب وأ بوثب نطبلا ىلإ قاسلا مض :ًائبتحم

 هل نكل ءدواد يبأ أطخب  يئاسنلا هلعأو ءمكاحلاو نابح نباو ىيطقرادلاو يئاسنلا هجرحخأ اًعوفرم ةشئاع ثيدح يف

 .يراخبلا هقّلعو افوقوم سنأ نعو ,هوحن اًعوفرم ريبزلا نبا نع يقهيبلا هاورو ؛يقهيبلاو ةعزخ نبا هجرخأ اًعباتم
 هجرخأ هانعمو ؛"يلع يمغأ دقو" :دواد يبأ ظفلو «يئاسنلاو دواد وبأو ناخيشلا هجرخأ :خلإ دمحم نع

 ىلعي وبأو «تاقث هتاورو يقهيبلاو «رباج ثيدح نم رازبلاو ءنيصح نب نارمع ثيدح نم ةعبرألاو ؛يراخبلا

 .هوحن رمع نبا ثيدح نم يناربطلاو «رباج نع رخآ هجو نم ”هدنسم" ف
 ءاًدعاقف عطتست مل نإف ءامئاق لص :اًعوفرم نيصحلا نب نارمع نع ١77[ :مقر] هجام نبا جرخأ :خلإ لص

 ."عحّو وهو هني ىلع اًسلاج ىلص" :اعوفرم لئاو نعو «بنج ىلعف عطتست مل نإف
 اذإ :لاق «هيلع افوقوم رمع نبا نع عفان نع كلام قيرط نم "أطوملا" يف دمحم جرحأ :خلإ تعطتسا ام لص
 نع يفنحلا ركب يبأ نع "ةفرعملا باتك" يف يقهيبلاو رازبلا جرحأو .هسأرب أموأ دوجسلا ضيرملا عطتسي مل

 ءاك ىمرف اهذخأف ؛ةداسو ىلع يلصي هأرف اًضيرم داع دن هللا لوسر نأ :رباج نع ريبزلا بأ نع يروثلا نايفس

 -  كدوجس لعحاو «ءامإ موأ الإو ,تعطتسا نإ ضرألا ىلع لص :لاقو «هب ىمرف هذحأف «هيلع يلصي اًدوع ذخأف



 ضيرملا ةالص نايب ؟ مب ةالصلا باتك

 نم :اعوفرم هثيدح نم اًضيأ ىورو رع نبا نع قاربطلاو ءرباج نع ىلعي وبأ هاورو ءكعوكر نم ضفحأ -
 ميا ع وك و ل را ير ا را اا دو لوس دما

 حارش هركذ امك افوقوم ةملس مأ نع همأ نع نسحلا نع يقهيبلا ىور كلذ لثمو «هسأرب ئموي هدوجسو

 .افوقوم سابع نبا نعو «"ةيادهلا"
 قيرط نم يروثلاو «هنع ردكنملا نبا قيرط نم مامإلا هاور رباج ثيدح :ثيداحأ بابلا يف :تعطتسا ام لص

 يف يقهيبلاو ,"هدنسم" يف رازبلا هحرخأ .خلإ "ةداسو ىلع يلصي هآرف اًضيرم داع" :اعوفرم هنع ريبزلا يبأ

 هي ات :الاوأ ةودزم اذهاو .يفنحلا ركب وبأ الإ يروثلا نع هاور هملعن ال :رازبلا لاق "هتفرعم'

 يف هيبأ نع "هللع" يف متاح يبأ نبا هدروأ امم :ايناثو .هوحن يروثلا نع راطع نب باهولا دبع قيرط نم اًضيأ
 ولف «ةقث يفنحلا ركب ابأ نأل ؛دودرم اًضيأ اذه هلوقو .هعفر طلغو «هفقو بّوِص هنأ :يروثلا نع ةماسأ يبأ ةياور

 .نانثا هعبات دقو فيك ءهرضي مل هعفرب درفت

 دجسي نأ عطتسي مل نإف ءاًدعاق اهالص عطتسي مل نإف ءعاطتسا نإ اًمئاق ضيرملا يلصي :هعفر 2 يلع ثيدحو

 نإف «ةلبقلا لبقتسم نكألا هبنج ىلع ىلص اًدعاق يلصي نأ عطتسي مل نإف .هعوكر نم ضفخأ هدوجس لعجو ءأموأ
 ١[ :مقر «47/1] ينطقرادلا هجرحأ «ةلبقلا يلي امم هالجرو اًيقلتسم ىلص نمبألا هبنح ىلع يلصي نأ عطتسي مل

 "ضيزم هباحضأ نم الجو ذاع" ءاعوفرم مع نبا ثيدحو .فيعض ثيدح :يوونلا لاقو «فيعض هدنسو

 هتلان نإف ءاًدعاق ىلص ةقشم هتلان نإف ءامئاق ضيرملا يلصي :اعوفرم سابع نبا ثيدحو «يناربطلا هجرحأ ءهركذف

 .فعض نيدنسلا فو وه هجرخأ «حّبس ةقشم هتلان نإف ءءامإ هسأر ئمؤي اًمئان ىلص ةقشم
 هجرخأ .متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح مومع هّدشي صوصخلا اذه مث

 هجرخأو «"هوتأف" :ةياور يف "هدنسم" يف دمحأ دنعو ١8717[, :مقر ملسمو ؛4 :مقر يراخبلا] ناخيشلا

 هل سنأتسيو «متعطتسا ام هوبنتحاف ءيش نع مكتيمن اذإ :ظفلب ©77١[ :مقر ]١175/8. "هطسوأ" يف قاريطلا

 هريغ وأ كلملا دبع نأ :ىحضلا يبأ نع رباج نع "هعماج" ف يروثلا هجرخأ امو متعطتسا ام هللا اوقتاف :هلوقب

 لأسف «كافق ىلع اًيقلتسم مايأ ةعبس يلصت :اولاقف «هنيع يف ءاملا عقو دقو ءدربلا ىلع ءابطألاب سابع نبا ىلإ ثعب

 .يقهيبلاو مكاحلا هجرخأ قيرطلا اذهيو «هاتهنف اهُيُذ ةشئاعو ةملس مأ

 ةريره يبأو ةشئاع ىلإ لسرأف :هيفو ؛هنع عفار نب بيسملا نع شمعألا نع رذنملا نباو ةبيش يبأ نبا هجرخأو
 اذهف .امموادي ملف هينيع كرتف :لاق ؟ةالصلا يف عنصت فيك ةعبسلا هذه يف تم نإ :لاق مهلكف :لاق ءامهريغو

 هنأ معز وأ «هغلبت مل وأ «ةيلكلاب دوعقلاو مايقلا رذعت ىلع ثيداحألا لمح وأ ؛هنم عروتلا ىلع لومحم هلعل هلك

 .كلذ وحنو «ةالصلا ءادأ ال ةاوادملا ءاقلتسالا ىلع فوقوملا امنإو «مايقلا ىلع رداق



 ضيرملا ةالص نايب سا ةالصلا باتك

 «نينمؤملا مأ ةشئاع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح ولأ /77 ١-

 ابأ نإ :ليقف سانلاب لصيلف ركب ٠ ابأ اورم :لاق دي هللا لوسر ىلع يمغأ امل :تلاق
 تيبلا لهأ ا

 .هب مكرمآ ام اولعفا لاق ءكماقم موقي نأ ه هربت وعر رضع لجو ا

 «نينمؤملا مأ ةشئاع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح و سا”

 :هل ليقف «سانلاب لصيلف ركب ابأ اورم :لاق دعي هللا لوسر ىلع يمغأ امل :تلاق

 ملعلا يف ةمألا رايخ ةمئألا نإف ؛ةينيدلا رومألا يف ةباحصلا ةلمج ىلع هيد هل رهاظ لضف هيف :خل! ركب ابأ اورم

 :لاق ثيح (ههحجو هللا مرك يلع انديس هب فرتعا دقو ال فيك ةيليضفتلاو ةعيشلا ىلع درو «عرولاو هقفتلاو

 نم نيملكتملا روهمج بهذ انهه نمو ءاننيد رمأ يف انيلع دك يبلا هرثآ دقو ءانايند رمأ يف انيلع هرثؤن ال فيك
 تابوثملا هب دارملاو ء«بابرألا بر دنع لزنملا برقو «باوثلا ةرثك يف ءافلخلا نيب بيترتلاب ليضفتلا ىلإ ةنسلا لهأ

 ىلع ام هب قلعتي امم ةوبنلا ةباينو نيدلا رانم عفرو «نيملسملاو مالسإلا عفنو «ةيمالسإلا قباوسلا نم ةلصاحلا

 تكاسلا نطابلا قيقر بلقلا قيض :رصح .انهه رظنلا ةعوطقم ةصاخلا تايصوصخلاو «ىربكلا ةفالخلا دصاقم

 .رارطضالا يف ةءارقلا نع

 قرطب يراخبلا هاورو مهتافنصمو مهديناسمو مهننسو مهحاحص يف ةمئألا هجرحخأ ثيدحلا هذه :ركب ابأ اورم

 نب ةزمحو كلام نب سنأو ىسوم يبأو ةشئاع نع ةفلتخم ديناسأ نم باوبأ ةدع يف ةبراقتم تارابعو «ةددعتم

 «لئاسملا نم هوجو ثيدحلا اذه يفو «ةتسلا حاحصلا يف ةياورلا هذه ظافلأ ةماعو «كلذ ريغو هيبأ نع هللا دبع

 «لضفلاو ملعلا لهأ وه اًضيأ ىرغصلا ةمامإلاب قحألا نأ :يناثلاو .هريغ نم ةفالخلاب قحأ ركب ابأ نأ :اهدحأ

 ركبوا خف أرقأ ناك يبأك ةباحصلا ضعبف الإو ءأرقألا ال بابلا يراخبلا هب مجرت امك

 دعاق كك يبلاو اًمايق اوناك موقلا نأ :تاياورلا ضعب يف امك دعاقلا مامإلا فلخ مئاقلا ةالص زوحي هنأ :ثلاثلاو
 رهاظلاو ءركب يبأ ةمامإ ريدقت ىلع لوضفملاب هؤادتقا زوجي لضافلا نأو تنك يببلا وه مامإلا نوكي نأ ريدقت ىلع

 هب رحز امك هيلع رحزي هنأو ,عرشلا هب مكح ام فالح ىلع رارصالا يغبني ال هنأ :عبارلاو .ةفلتخم ةعقاولا نأ

 هني نع مامإلا ءاذحب نوكي نأ زوجي ماحدزالا يف يدتقملا نأ :سمانخملاو .امهيتلك وأ :ةصفح وأ ةشئاع دي يبلا

 .ماحدزالا يف مامإلا ريبكتل اًعمسم اًربكم نوكي نأ زوجي يدتقملا نأو «هراسي نع ال

 هحام نباو يذمرتلاو ءرمع نبا نع يراجخيلاو ؛ىسوم يبأ نعو «ةشئاع نع ناخيشلا هاور ظفللا اذه :خلإ اورم

 ظ .ديبع نب لاس نعو «سابع نبا نع هجام نباو ؛ةشئاع نع



 ضيرملا ةالص نايب 34 ةالصلا باتك

 ابأ اورم :لاقف ,ءكماقم موقي نأ هركي وهو رصح لحر ركب ابأ نإ !هللا لوسر اي

 .رركو فسوي تابحيوص اي سانلاب لصيلف ركب
 : :ه 0

 مل تك يببلا نأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -8

 :ةشئاعل لاق ةالصلا ترضخ املف .عجولا نم فضح هيف ضبق يذلا ضرملا ضرم
 اهتقو يأ

 نأ كرماي 2885 للا لوسر. نأ نكن ىلإب تلسرأف «سانلاب لصيلف ركب ابأ يرم

 ف أك هللا لوسر ىرأ ال نيم ينأو قيقر وبك خيش نأ .اهيلإ لسرأف «سانلاب يلصت

 .رمع ىلإ لسريف ع هلا 00000 «كلذل قرأ هماقم
 رمع ىلإ لاسرإلاب نالوقتف

 0 ل

 يدون املف «سانلاب لصيلف ركب ابأ يره فش بحاوص نتنأ كل للا لوسر لاقف

 305 هللا لوسر لاقف «ةالصلا ىلع يح :لوقي وهو نذوملا 5 يبلا عمم ةالصلاب
 ناذألاب

 :لاق ءرذع يف تنأو سانلاب يلصي نأ ركب ابأ ترمأ دق :ةشئاع تلاقف «ينوعفرا
 داقرلا طاسب نم

 00 نينثا نيب تعفرف :ةشئاع تلاق «ةالصلا 5 ئيع 9 تلعج هنإف 0

 رععاتلا مدخب ةمامإلا ماقم نع 5

 ا 00 د يي

 هل اًمامإ نوكيل

 ملسم هوحن جرخأ :ةفينح وبأ .فسوي بحاوص نتنأل نكنإ تاياورلا رثكأ يفو «تابحاص ريغصت :تابحيوص'
 ةبتع نب هللا ديبع نب هللا دبع ثيدح نم اضيأ ناخيشلا هاورو ءاهنع دوسألا نع ميهاربإ قيرط نم هجام نباو

 فو :ناّدخت .سابعلاو يلع امه نيلجر يأ :نينثا نيب .ةالصلا روضح ىلإ ةحاحلا امف :رذع يف .سابع نبا نع

 يهو ءدحألا وأ تبسلا موي رهظ اذه :خلإ ركب وبأ ربكيو .اًطوطخ اهيف ناشقني يأ ضرألا يف ناطخت :ةياور
 نينثالا موي حبص ركب يبأ فلخ اهالص ىلا ةالصلاو «يلعو سابعلا نيب اهيف جرخ ام امأ ءاهالص ةالص رخآ

 .يلعو لضفلا نيب جرح اًمومأم اهالص ةالص رخآ



 ةماماإلا نايب 4 ةالصلا باتك

 : 2 ا َء دل
 كلت ريغ سانلاب ىلص ام مث غرف ىح ركب يبأ ريبكتب سانلا ربكيو دك يبل ريبكت

 .ضبق نح ٌّعجَو دو يبلاو مامإلا ركب وبأ ناكو «ضبق ئح ةالصلا
 ةعامجلا رضحي ال تاولصلا يف كلذ دعب

 [ةمامإلا نايبإ

 يبارعألاو «دبعلاو ءانزلا دلو موقلا مؤي :لاق ءميهاربإ نع هيبأ نع دامح -

 .نآرقلا أرق اذإ

 25 وه مامإلا لب «نيمامإ ةحص مدعل ؛سانلل اًمامإ ناك ركب ابأ نأ هانعم سيل :ئيمشلا لاق :خلإ ركب وبأ ناكو

 اهمؤي ةشئاع ناكو «'ىلوملاو دبعلا ةمامإ باب" :هلوقب هباب يراخبلا مجرت دق :خل! ميهاربإ نع .غلبملا ركب وبأو
 مهأرقأ مهمؤي كي يبلا لوقل ؛ملتحي مل يذلا مالغلاو «يبارعألاو «يغبلا دلوو ءفحصملا نم ناوكذ اهدبع

 ةعاطإ يف سنأ ثيدحو «ةفيذح يبأ ىلوم ملاس ةمامإ جرحأ مث ,ةلع ريغب ةعامجلا نم دبعلا عنمي الو هللا باتكل

 ,ةهوركم تناك نإو مهتمامإ زوجي مهلك ءالؤهف «عدتبملاو نوتفملا ةمامإ زاوح يف اّباب دقع مث ءيشبح دبع

 هفالختسا ملعت تنأف الإو ءأرقأ امفوك مدع دنع ةهوركم دبعلاو ىمعألا ةمامإو ءرجافو رب لك فلخ يلصيو

 دوجو عم لوضفملا ةمامإ زوجي ذئيحو «كوبت ةوزغ يف هو يلع دوجو عم ةنيدملا ةمامإ يف موتكم مأ نبا
 .ثيدحلاو هقفلل مهحورش يف ةيفنحلا هركذ امك تباثب سيل وأ ةحوسنمف غلابلا ريغلا مالغلا ةمامإ امأو «ءلضافلا

 هل لديو «يعبات لوق وهو "راثآلا باتك" يف دمحم هحرخأ [عوفرملا مكح يف هيلع فوقوم] :خلإ ميهاربإ نع
 يناربطلا هجرختأ ؛مامإ لك فلخ لصو ءريمأ لك عطأ :هعفر ذاعم نع لوحكم ثيدح :اهنم «ثيداحأ

 :اعوفرم سنأ ثيدح :اهنمو .اندنع حرج ريغ عاطقنالا نكل عطقنم هنع لوحكمو [5076 :مقر ]٠٠/217

 ,510 :مقر] دواد وبأ هحرحأ ,"نيترم" :ةياور يفو .”"ىمعأ وهو سانلا مؤي هتاوزغ ضعب يف موتكم مأ نبا فلختسا"
 ,"هدنسم" يف ىلعي وبأو ؛”"هحيحص" يف نابح نبا هجرخأو ءىمعأ وهو مهي يلصي ناكف :ظفلب دمحأ هاورو ١

 ,ةشئاع ثيدح نم "همجعم" يف يناربطلاو

 موتكم مأ نبا فلختسا :هعفر سابع نبا ثيدح نم نسح دنسب ١١475[ :مقر 2١87/١١11 يناربطلا هاورو

 رفاس اذإ ناك" :ظفلب يدقاولا هيف دنسب ةنيحب نب هللا دبع ثيدح نمو «ةنيدملا رمأ نم اهريغو ةالصلا ىلع

 - .مامإلاو نذؤملا داحتا رهظي هبو ,"'مهي يلصيو ميقيو نذؤي ناكف «ةنيدملا ىلع موتكم مأ نبا فلختسا



 ةعامجلا ةالص ةليضف نايب "4 ةالصلا باتك

 ىَّلص هلك يبلا نأ :سابع نبا نع ةمركع نع مشيهلا نع ةفينح وبأ ١-

 .ةعامج مب ىلص كلذ فلح ةأرماو .هفلخ ىلصف ,ءلجرب

 لجر عم يأ

 [ةعامدلا ةالص ةليضف نايب]
 لوسر لاق :لاق «يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ةفينح وبأ -

 "و يبلا دهع ىلع ىمعأ وهو .ةمطخ نب هموق مؤي ناك هنأ" :يمطخلا ريمع نب هللا دبع ثيدح :اهنمو -

 ,"هفنصم" يف غبصأ نب مساق هقيرط نمو «0"هخيرات" يف ةمثيح يبأ نباو «"هدنسم" يف نايفس نب نسحلا هجرخأ

 حرش" يشاوح يف اهانجرخ ةلولعم تناك نإو رحافو رب لك فلخ اولص :ثيدح قرطب اًضيأ هل سنأتسيو

 ."ةياقولا حرش ىلع ةيامحلا حرص" يفو ؛"دئاقعلا

 نوتأي اوناك مهنأ" :ةكيلم يبأ نبا ينربخأ ,ءجيرج نبا نع ديمحلا دبع نع يعفاشلا هحرخأ ام دبعلا يف عقوو

 وبأو ."ةشئاع ىلوم ورمع وبأ مهمؤيف «ريثك سانو ةمرخم نب روسملاو ريمع نب ديبعو وه يداولا ىلعأب ةشئاع

 ركب يبأ نع ماشه نع عيكو نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام هضراعي نكل «قتعي مل ذئنيح اهمالغ ورمع
 :مقر 21717/7] "فحصملا يف ناضمر يف اهمؤي ناكف «ربد نع اهل اًمالغ تقتعأ امتد ةشئاع نأ" :ةكيلم يبأ نب

 .هقر ةلاح هتمامإ نع تكاس هنأل ؛ةضراعم ال :لاقي نأ الإ يراخبلا هقلعو ءحيحص دنس اذهو 7

 ىلإ تيلص" :سابع نبا نع هانعم. يئاسنلا هجرخأ :لجرب ىلص .هنع ملاس نب صفح هاور اذكه :مثيهلا نع

 يف ةروكذم هبنج نع هتماقإو 84١[« :مقر] "كك يبلا بنج ىلإ انأو ءانعم لصت انفلخ ةشئاعو دك يلا بنج
 مذ ةحيدحو يلع ةالص ةصق نوكي وأ ؛هفلخ ميلس مأ همأو سنأ ةالص ةصق اذه نوكي نأ نكميو "نيحيحصلا"

 ةاذاحم نأ ىلع مامإلا لدتسا هبو ءنهادحإ ةأرمالاو مهدحأ لحجرلاف «يئاسنلا دنع هل "صئاصخلا" يف امك هفلح

 ءاندنع هوركم فصلا فل دارفإلا نإف ؛لجرلا فلخ اهماقأ امل هالول هتالصل ةدسفم ةالصلا يف ةأرملا لحرلا

 .نيتيلبلا نوهأ هنوكل الإ روذحملا اذه بكتري ملف دمحأ دنع دسفمو

 همأ ميلس مأو سنأ ةعقاو هلعل نكتسملا ىلع فطع :ةأرماو .عوطتلا وأ ةبوتكملا ف 25 يبلا فلح يأ :هفلخ

 ةورع نب ماشه قيرط نم هجام نبا هجرخأ :خلإ هللا نإ .هنع مساقلا نب رشب هاور اذكه :ةفينح وبأ .اهريغ وأ

 امي هللا هعفر ةحرف دس نمو «فوفصلا نولصي نيذلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ :اًعوفرم ةشئاع نع هيبأ نع

 -ِ هاور دقو :يراقلا لاقو .نئسلاو حاحصلا يف ةريثك ثيداحأ فصلا لصو فو «[145 :مقر] ةجرد



 ةعامجللا ةالص ةليضف نايب 4 ةالصلا باتك

 .فوفصلا نوُأِصي نيذلا ىلع نوُلصُي هتكئالمو
 لصولا نم

 رجفلا دهش نم :ُكي هللا لوسر لاق :لاق ؛سايع نبا نع ءاطع نع ةفيتح وبأ -117
 حابر يبأ نب

 مكاحلاو [؟54١ :مقر ,571/ه] نابح نباو [145 :مقر] هحام نباو ١4575[ :مقر 2507/] دمحأ -

 :مقر] .يئاببللا ىور دقو «ةحرد احب هللا هعفر ةحرف لس نمو :تدازو ةشئاع نع [ :١ لاعبه 0

 هعطق افص عطق نمو هللا هلصو افص لصو ن :م :اعوفرم رمع نبا نع [الا/4 :مقر ,1/*9] مكاحلاو [8

 دقو «بكانملاب ةاذاحنلاو ءاًماعارم فوفصلا لصوبو ءءالؤه ىلع هللا نم ةمحرلا لاصيإ وه ةالصلاب دارملاو هللا

 .ثيدحلا بتك ىلع ربع نم ىلع ىفخي ال امك مهتفالخ دوهع يف ةعبرألا نودشارلا ءافلخلا اهتعار

 :مقر] "هننس" يف هجام نباو [141475 :مقر 5//257] "هدنسم" يف دمحأ هحرحأ ظفللا اذه ثيدحلا نأ ملعا مث

 نع [الال5 :مقر ,14/1*5] "هكردتسم" يف مكاحلاو [؟71١ :مقر ,ها//ه] "هحيحص" يف نابح نباو [5

 «فوع نب نمحرلا دبع نع هجام نباو «ءاربلا نع مكاحلاو هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاورو «ةدايز عم اعوفرم ةشئاع

 .لوألا فصلا ىلع نولصي :ظفلب رباح نع "هدنسم" يف رازبلاو «ريشب نب نامعنلا نع "ريبكلا" يف يناربطلاو
 يبأ ثيدح نم "طسوألا" فو «ديز نب هللا دبع ثيدح نم "ريبكلا" ف ياربطلا هج رخأ هن راعلا نولصي

 ,هبرغتساو "هدنسم" يف رازبلا هاورو ,هفعضو سنأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ :خلإ دهش نم .ه#» ةريره
 هوفعض شايع نب ليعامسإ هيفو «"هننس" يف روصنم نب ديعس هجرخأو هب رمع نع سنأ نع هحام نبا هاورو
 .هفعضو "هللع" يف طقرادلا هركذو «يندم نع هتياور يهو ؛ماشلا لهأ ريغ يف
 ةعامج يف اًموي نيعبرأ ىلص نم :اًعوفرم سنأ نع رخآ قيرط نم "ةيهانتملا هللع" ف يزوجلا نبا هدروأو
 ا يفوق كي تاز: هلعا رو كاشلا ىف انوا نونو انا لوا ندد يفك :وناتاولا ل يقاو طبلة

 يف يليقعلاو "ريبكلا" يف يناربطلا هحرحخأ لماك يبأ ثيدح لثم رابخأ ىلوألا ةريبكتلا كاردإ لضف يف مث

 هيلع دمتعملاب سيل :دمحأ وبأ لاقو «لوهجم هدانسإ :يليقعلا لاق "هانك" يف مكاحلا دمحأ وبأو :"هئافعض"

 يف يليقعلا هجرخأ «ىلوألا ةريبكتلا ةالصلا ةوفصو «ةوفص ءيش لكل :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح لثمو

 انو اع ضالقلا كيتو لاق كل نكمل نب يقتله هيف سولو ويشمل نا راو ناووود ناك
 يبأ ثيدح لثمو ءهوفعض ةرامع نب نسحلا هيفو «"ةيلحلا" يف ميعن وبأ هاور «هلثم قوأ يبأ نبا ثيدح
 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ؛هيلع اوظفاحف «ىلوألا ةريبكتلا ةالصلا ةفنأ نإو «ةفنأ ءيش لكل نإ :هعفر ءادردلا

 .لوهجم هدنسو 91١١١[ :مقر 27171/1] "هفنصم"

 رمع نعا سنأ نع :هنجام نا :ئورفا؛نتسسلاو:خافعصلا ل :كومنصلا اذه ةريبك كيداحا ي :خا رجفلا دهس نم

 دع اقتع امي هل هللا بتك ءاشعلا ةالص نم ىلوألا ةعكرلا هتوفت ال ةليل نييرا هاجس قو ٠١ م :اعوفرم



 ءاسدلل جورخلا ةصخر فخر ظ ةالصلا باتك

 .كرشلا نم . ةءاربو «قافنلا نم ةءارب :كاتءارب هل تناك ةعامج اقعلو

 مواد نم :لاق ال ل كويسر نك سبح ونا نع راطع نع ةقيبجا وز 1
 حابر يبأ نب ٠

 ةءاربو «قافنلا نم ةءارب هل بتك ةعامج يف ءاشعلاو 0 ةالص ىلع اًموي نيعبرأ

 هب اًداتعم نوكي نح
 لسكلا ىلع لماحلا

 .كرشلا نم

 [ءاسنلل جورخلا ةصخرإ]

 226 ىبلا نأ :رمع نبا نع يعشلا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفيتح وبأ - 4
 ليبحرش نب رماع يعتخنلا يل '

 0 3 .ءاسنلل ءاشعلاو ةودغلا ةالصل جورخْلا يي صخر

 :مقر] يئاسنلاو ١5١[ :مقر] دواد وبأو [؟١*0 :مقر ]2١5٠0/0 دمحأ ىورو «[97944 :مقر] رانلا نم -
 هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق «نيقفانملا ىلع تاولصلا لقثأ نيتالصلا نيتاه نإ :اعوفرم بعك نب يبأ نع 4

 :ناتءارب هل بتك ىلوألا ةريبكتلا كردي ةعامج هيف اًموي نيعبرأ هلل ىلص نم :هظفلو ءاعوفرم سنأ نع يذمرتلا

 دجسم ف ىلص نم :ظفلب ركاسع نباو يقهيبلا هاورو :لاق «[1 4١ :مقر] قافنلا نم ةءاربو ءرانلا نم ةءارب
 .رانلا نم ةءارب هل هللا بتك ىلوألا ةعكرلا هتوفت ال ةليل نيعبرأ ةعامج

 نم ةءارب :ناتءارب هل بتك اًحابص نيعبرأ مامإلا عم ىلوألا ةريبكتلا كردأ نم :سنأ نع خيشلا وبأ هاورو

 :لاق «بيطخلاو يدع نباو قازرلا دبع نع ةياورلا يف مالكلا درس اذكهو «قافنلا نم ةءاربو «رانلا

 .ىلوملا وه هللاو «ىلوألاب ابلاغ امهريغ ىعار امهاعار نمو «لساكتلاو لغاشتلا تقو امهنأل ؛ركذلاب اًصخو
 كَاَّنلا َنوُواَريظ :ىلاعت هللا لاق امك ءايرلا يأ يفخلا وهو قافنلا نم لصاحلا :كرشلا نم ةءاربو

 .فذ رمع نبا نع دهاجم نعو ملاس نع يرهزلا نع ناخيشلا هاور :ةفينح وبأ ١47(. :ءاسنلا)
 لالب نع ملسم جرخأ دقف ءرابخألا ف يورم نومضملا اذه نيعو «ةريثك ثيداحأ نهصيخرت يف :لإ صخر
 هللاو :لالب لاقف «دحاسملا نم نهظوظح ءاسنلا اوعنمت ال كي هللا لوسر لاق :لاق «هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب
 :لاق هيبأ نع ملاس :ةياور يفو «نهعنمنل :تنأ لوقتو ني هللا لوسر لاق :لوقأ :هللا دبع هل لاقف ؛نهعنمنل
 نهعنمنل هللاو :لوقتو تك هللا لوسر نع كربحأ :لاقو ءطق هلثم هبس هتعمس ام اًبس هبسف هللا دبع هيلع لبقأف

 نبا لاقف» هدجاسلا 'اونأي ذأ ةلعأ لحر نعنع ال :اعوفرم مغ با نع دهام نع الغل جرخأو :[447 :مقر]
 5 ةملك امق:ةاذنع»: لوقت و قلك هللا لوسر نع كتدحا هلا دبع اقف «نهعلف اانإق:: رع نب هللا دعت



 ءاشعلا ىلع ءاشعلا م.يدقت نايب "< « ةالصلا باتك

 . هلزص اي 0 د : 5
 .اذه لوقتو دو هللا لوسر نع كربخأ :رمع نبا لاقف ءالغد هنوذختي اذإ :لجر لاقف

 ثيدحلا ءازإب

 [ءاشعلا ىلع ءاشعلا مدقت ةت نايب|

 خا 32 هللا لوسر لاق :لاق «كلام نب سنأ نع يرهزلا نع ةفينح وبأ -
 كي

 .ءاشعلاب | وءدباف نذؤملا نذأو ءاشعلاب يدون
 رضح اذإ هماعطب ةالصلل ماقأ هنالصل

 :ءاملعلا لاقو ءاهتفلاخمو ةنسلا كرت لحأل دلولا نارجه هيفو .[5 37 :مقر 5/5”27]تام نح هللا دبع -

 ناك اًضيأو «نامزلا داسفل اننامز يف هوركم وهو «بيطتت ملو نيزتت مل يلا ةاهتشملا ريغلا زئاجعلا يف اذه نإ

 ءراشتنالاو عويشلل نامزلا اذه يف هيلإ جاتحي الو ءعئارشلاو ,ماكحألا بسكو «هملعتلل اًدصق نهحورح

 .نهلاحب ىلوأ رتستلاو
 .ملاس ةياور يف امك رمع نب هللا دبع نب لالب هلعل ,دهاحب ةياور يف امك اًدقاو نوكي نأ لمتحي :لجر

 لاق ؛ثنوملا عمج ةغيصب ًالغد هنذحتي نه نذأت ال :يذمرتلا فو [نهجورخ ف سانلا يأ] :الغد هنوذختي

 :نيتحتفب الغد ءدجسملا يف ةالصلا ريغ اًرمأ نهدامحإو نهتعيدخ نع هب نيكو :"يذتغملا توق" ف يطويسلا

 اعادخنو اركم :الغَد ."ةياهنلا" يف اذك هيف داسفلا لهأ نمكي وهف «هترثكو تبنلا كابتشاو «فتلملا ريثكلا رجشلا

 .مخلإ رمع نبا هربزف هدعب ملسم دنعو :كربخأ .ةليحو ةكبشو

 مئاص مكدحأو ةالصلا تميقأ اذإ :هيف يناربطلا دازو ناخيشلا هجرخأ سنأ ثيدح ثيداحأ هيف :خلإ يدون اذإ

 هانعم, ةشئاع ثيدحو «هاجرخأ هوحنب رمع نبا ثيدحو «مكئاشع اولجعت الو برغملا ةالص لبق ءاشعلاب أدييلف

 "امهيدنسم" يف ىلعي وبأ يضاقلاو دمحأ هجرحخأ ةملس مأ ثيدحو .برغملا ةالص اولصت نأ لبق :هيفو ؛هاجرخأ

 دنسب "هطسوأ" يف هحرخأ ةريره يبأ ثيدحو «يناربطلا هجرخأ سابع نبا ثيدحو "همجعم" يف يناربطلاو

 لع هور يوكل نبت كا مكي هجر وجع
 ءاشعلاب اوءدباف ةالصلا تميقأو مكدحأ ءاشع عضو اذإ :اعوفرم رمع نبا نع ناخيشلا ىور :خلإ يدون اذإ
 ةءارق عمسيل هنإو هنم غرفي ىح اهيتأي الف ةالصلا ماقتو ماعطلا عضوي رمع نبا ناكو ءهنم غرفي نح لجعي الو
 ءادتبا دنع وه :ليق «ناثبحألا هعفادي وه الو ءماعطلا ةرضحب ةالص ال :اعوفرم ةشئاع نع ملسم ىورو «ماهإلا

 نع يور ام هضراعي الف ةالصلا يف هب هبلق لغشي الثل ؛عوجلا ةبلغ دنع وأ ؛هعايض ةفاخمو هيلإ جايتحالاو ماعطلا

 مدع ىلع وأ ةالصلا تقو جورح ةفاخم ىلع امإ لومحم هنإف «هريغل الو ماعطل ةالصلا اورحؤت ال :اعوفرم رباح
 .هدنع رضحي نأ يغبني ال هنأب هراضحإ مدع ىلإ عجري يهنلا :ليقو ؛هترضح برق عم ماعطلا روضح



 ءاشعلا ىلع ءاشعلا ميدقت نايب "5 ةالصلا باتك

 :هيبأ نع رباح نب دوسألا و 'ةدوسالا نب باج نع يلا نع 0

 راهن ىلا ناوي اهو مالك يف ميه وم هنري نرسل يواطولا

 نأ نايري نق نكيسلا ىو علا ادعقف ةالصلا يف دك هللا لوسر اذإف ءدجسملا ايتأ

 .امهل لحت ال ةالصلا
 هس

 دعت رت امهصئارفو اممب ءيجف .امهيلإ لسرأ امهآرو ٌ هللا لوسر فرصنا املف

 كلذ امتلعف اذإ :لاقف «ربخلا هاربحأف نياق .ءيش امهرمأ يف ثدح نوكي نأ ةفاخم
 غارفلا ربح كرتلا اذه نع امهييذعت يف لوعفم

 يبأ نع ةعامج ثيدحلا اذه ىور دقو ءضرفلا يه ىلوألا العجاو سانلا عم ايلصف
 اًضرف اهادع نيملسملا ةعامجل ةكراشم

 لك يبلا ىلإ هعفري مثيلا نع :اولاقف «مثيطلا نع ةفينح
 اندنع ربتعم لسرم وهف

 مكاحلاو [858 :مقر] يئاسنلاو [076 :مقر] دواد وبأو [؟9١ :مقر] يذمرتلا هحرخأ :خإ رباج نع

 هعم تيلصف هجح ٌدنُي يبلا عم تدهش :لاق ءدوسألا نب ديزي نع دمحأو 847٠[ :مقر 201/1] يقهيبلاو

 :لاق «هعم ايلصي مل موقلا ىرحأ يف نيلجرب وه اذإف ,؛فرحنا هتالص ىضق املف «فيخلا دجسم يف حبصلا ةالص

 يف انيلص دق انك انإ !هللا لوسر اي :الاقف ؟انعم ايلصت نأ امكعنم ام :لاقف ءامهصئارف دعرت اممي ءيجف ءاممب ىلع

 وه اذهو «ةلفان مكل اهإف ؛مهعم ايلصف ةعامج دجسم امتيتأ مث امكلاحر يف امتيلص اذإ ءالعفت الف :لاق ءانلاحر

 يف ثالثلاب لفنتلا دهعي ملو .هوركم ةبوتكملا دعب نيريخألا يف لفنلا نإف ؛رصعلاو رجفلاو برغملا ريغ يف مكحلا
 وه ضرفلاو يناثلا وه لفنلا نأ ىلإ ريشي ثيدحلا اذهو «ربخلا نم ثالثلا صختف ءرابخألا هب درو امك لوألا

 يف امك هيبأ نع دوسألا نب ديزي نب رباج وه هلعل :دوسألا نب رباج .سايقلا وهو بهذملا وهو «لوألا

 .خيشلا ةمجرت يف امك دوسأ نب ديزي هنأ ديزي نب دوسألا يف كش دقو «يذمرتلا

 دواد وبأو 25١5 :مقر يذمرتلا] ةثالثلا هجرحأ :هيبأ نع .مسالا ظفح يف يوارلا نم كش :خلإ دوسألا وأ
 هنسحو «خلإ "تدهش" :ظفلب هيبأ نع دوسألا نب ديزي نب رباج ثيدح نم [85/ :مقر يئاسنلاو هه :مقر
 هوحن ىورو «نابح نباو ىلعي وبأو يندعلا هجرخأو ؛حيحص :لاقو ,"هكردتسم" يف مكاحلا هجرخأو يذمرتلا
 «ةلفان كل اهإف لصف مهعم اهتكردأ نإف ءاهتقول ةالصلا لص :هعفر رذ 9 نع ملسم ىورو «"أطوملا" ف كلام

 لاؤسلل :امهيلإ لسرأ .هوحنب يئاوسلا رماع نب ديزي نع دواد وبأ جرخنأو ؛[544 :مقر] هوحن دوعسم نبا نعو
 .فتكلا نيب ام محل :امهصئارف .ةالصلا مدع نع
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 اةيوحلا لايعتلا تاجا

 ك7 (ىبي نع ةفينح وبأ -
 يراصنألا ديعس نبا

 :ظفلب اهنع ةورع ثيدح نم ملسم هحرحأو ءاهنع ةرمع نع ىيي ثيدح نم اًضيأ ناخيشلا هجرخأ :ىبحي نع

 مهنم جرخيف «رابغلا مهبيصيو ءابعلا يف نوتأيف «يلاوعلا نمو مهلزانم نم ةعمجلا موي نوباتني سانلا ناك"
 بوحجو مدع ىلع لدي اذهو «سابع نبا ثيدح نم دواد وبأ اهجرخأ ةلصفم ةصقلاو [845 :مقر]."حيرلا

 وهو :يضاقلا لاق ءراصمألا ءاهقفو فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا روهمج بهذم وهو «ةنس وه امنإو ةعمجلا لسغ
 .هباحصأو كلام بهذم نم فورعملا

 نع رذنملا نبا هاكحو «رهاظلا لهأ لاق هبو «ةباحصلا ضعب نع هوكح فلسلا نم ةفئاط نع يكحم بوحولا مث
 نبا ثيدح مهتجحو .كلام ىلإ "ةيادهلا" يف هازع انهه نمو «كلامو يرصبلا نسحلا نع يباطخلا هاكحو «كلام

 [8414 :مقر ملسمو «4الا/ :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأ «لستغيلف ةعمجلا مكدحأ ىتأ اذإ :اعوفرم رمع

 لاقو «ةئام ثالث اوغلبف رمع نبا عفان نع هاور نم ةدنم نب مساقلا وبأ دعو «ةريثك قرط هلو «نابح نباو

 ةباحصلا نم رمع نبا ريغ هاور نم ةدنم نبا دعو ءاسفن نيرشعو ةئام اوغلبف عفان نع هقرط تعمج :ظفاحلا

 .اًيباحص نيرشعو ةعبرأ اوغلبف

 ىلع بجاو ةعمجلا لسغ :ظفلب هعفر يردخلا نع [8457 ::مقر ملسمو 28175 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاورو

 يف رازبلا دنعو «مايأ ةعبس نم لستغي نأ ملسم لك ىلع هلل تح :هعفر ةريره يبأ نع هايورو ؛ملتحم لك
 ىلع يوونلا ةهحصو: ربا فيدخ نم ىتاشلا ةحيرتعاو «ةعمقلا عوي كللذو: «"هراثآ" يق: ىواحللاو "هدفا
 ام ىلع هرقأ رمع نأل ؛مَُد رمعو نامثع ةصق يف ملسم هحرخأ ثيدح «ثيداحأ روهمجلل مث ,ملسم طرش

 ىلإ ريشم ةعمجلا موي متلستغا ول :ثيدحو «هومزلأو هكرت ال بجو ولو «دقعلاو لحلا لهأ ةعمجلا راضحو «هلعف
 .لمكأو لضفأ ناكل :هريدقت ذإ ؛بوجولا مدع

 ريغ نارق هدّيؤيو ءبحاو ىلع كقح :لوقت امك بابحتسالا ف يوق هنأ "بجاو" :هلوق ئعم :يباطخلا لاقو

 «تمعنو اهبف ةعمجلا موي أضوت نم :ثيدحو «يردخلا نع ملسم دنع امك بيطلا سمو «كاوسلاك هل بحاو

 يف دمحأو يئاسنلاو هححصو [4917 :مقر] يذمرتلاو [554 :مقر] دواد وبأ هحرخأ ءلضفأ وهف لستغا نمو
 نم ١1817[ :مقر ,2557/1] "هننس" يف يقهيبلاو [3.075 :مقر ]475/1١«2 "هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو "هدنسم"

 ديزي نع هجام نبا هج رخخأو ؛مكاحلاو يدذمرتلاو يراحخبلاو ئيدملا نبا راتخم هنع هعامسو .ةرمس نع نسحلا ثيدح

 -  .ريسي هنكل اًضيأ لاقم هيف رخآ هجو نم رازبلاو يواحطلا هجرحأو ؛هوحنب اعوفرم سنأ نع هوفعضو «يشاقرلا
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 يطقرادلا لاق «هنع ةداتق نع ديعس نع ماوعلا نب دابع هاورو ءرخآ هجو نم "هطسوأ" يف ىناربطلا هحرحأو -

 هجرخأو «ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ديعس نع هريغو عيرز نب ديزي ةياور باوصلاو «هيف مهو هنإ :"هللع" يف
 .فيعض هنأب يلذهلا ركب يبأب "هلماك" يف يدع نبا هلغأ ةريزغ يبأ ثيدح نم "هدنسم" يف رازبلا

 اليز نب ديسأب ناطقلا نبا هلعأو «هوحنب هعفر يردخلا نع "هننس" يف يقهيبلاو "هدنسم" يف رازبلا هجرخأو

 تاقثلا نع يوري :نابح نبا لاقو ءريكانم هل :يحاسلا لاقو «باذك :نيعم نبا نع يرودلا لاق «لامجلا

 :نيعم نبا نع دينجلا نبا لاقو .هنع جارخإلا هيلع بيع نمم وهو «يراخبلا هل جرحأ دقف اذه عمو «تاركنملا

 ؛كورتم :يئاسنلا لاقو «هيف نوملكتي اوناك :متاح وبأ لاقو ءبذك ثيداحأب ثدحي هتعمسف دادغبي هتيتأ باذك

 هيلع عباتي ال هيوري ام ةماعو «فعضلا هتاياور ىلع نيبتي :يدع نبا لاقو «ثيدحلا قرسي :نابح نبا لاقو

 لاقو «ةياورلا يف يضرم ريغ ناكو :بيطخلا لاقو ,هوفعض :الوكأم نبا لاقو «,ثيدحلا فيعض :نطقرادلا لاقو

 | .ثيدحلا اذه هريكانه نمو :يجاسلا لاقو ءاهيلع عباتي مل ثيداحأب ثدح :رازبلا

 دعس ةعمص  ريظر هلا اةعو(هريخب انورقم اذهاو ايدج هل ىورت فز هنا يراشتلا ىلع ةارزآلا :ىك حينحأو

 «"هفنصم" يف قازرلا دبعو "هئافعض" يف ديمح نب دبع هجرحأ دقو .نارقلاب ةيوقتلا لصحت امنإ ةحيحص ثيدح
 ضعب قو «"هدنسم" يف رازبلا هاورو «ةلولعم ةفلتخم مهديناسأو «رباج ثيدح نم "هلماك" يف يدع نباو
 يف يناريطلا هجرخأو ءفعضم دنسب ديعس يبأ ثيدح نم "هدنسم" يف قاحسإ هجحرخأو .عاطقنا ديناسألا

 يف سابع نبا ثيدح نم يقهيبلا هاورو «ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح نم "هباتك" يف يليقعلاو ؛"هطسوأ"
 .مكحلا نم هيف تعمتحا اميف ةوق تثدحأ ضعب ىلإ اهضعب ّمض اذإ ةفيعضلا راثآلاو :لاقو «هبرغتساو "هننس"

 .نسح ثيدحلا يوونلا لاقو
 ءاضيأ يباطخلا هاكحو «يعمصألا هلاقو ءيرهزألا هاكح ةنسلا تمعنو ذخأ ةنسلابف "تمعنو اهبف" :هلوق نيعمو

 ذحأ ةضيرفلابف :ليقو «لسغلا ةنسلا نأل :لاق .ةصخرلا تمعنو :دماح وبأ لاقو «ةلصخلا تمعنو :هريغ لاقو

 نسحأف أضوت نم :اًعوفرم ةريره يبأ نع ملسم هاور ام ةلدألا ىوقأ :لاقو ءظفاحلا هلقن ةضيرفلا تمعنو

 مايأ ةثالث ةدايزو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نيب ام هل رفغ تصنأو عمتساف «ةعمجلا ىتأ مث ءوضولا

 :ةشئاع تلاق" :تلاقف ؟ةعمجلا موي لسغلا نع ةرمع لأس هنأ :ديعس نب ىحي قيرط نم يراخبلا هحرخأ :ىبحي نع

 هاورو «[407 :مقر] "متلستغا ول :مهل ليقف ؛مهتئيه يف اوحار ةعمجلا ىلإ اوحار اذإ اوناكو «مهسفنأ ةنهم سانلا ناك

 ؛سابع نبا ثيدح انههو ءاضيأ ةورع قيرط نم ةشئاع ثيدح اوجرخأو «قيرطلا اذهب هريغو [841 :مقر] ملسم
 - نم ةعبس هاأور رخأ ثيدح انههو «ةيرهاظلل افالخن لسغلا ترجو ملغ نلع لدم [هاقمأو ثيداحألا هذهو
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 اوخطلتو اوقرع دقو ةعمجلا ىلإ نوحوري اوناك :تلاق قةشئاع نع ةرمع نع
 اعارذ اوناك حاورلا يف نوبهذي سانلا ناد قيدصلا تنب

 راَّمُع سانلا ناك :ةياور يفو «لستغيلف ةعمجلا ىلإ حار 0 16 ليقف «نيطلاب

 مترضح اذإ : هللا لوسر لاقف ءبارتلاو قرعلا مهطلاخ وحرر 2 ؛مهضرأ

 نأ رع ني نع علت نع مهلك رشا نب دعو روصقاو ةفيح وأ 1
 ةفيللا قا وس لح دعا نوي امش لاق 25 تال رهو

 قرط انيفوتسا دقو «لضفأ وهف لستغا نمو .تمعنو اهبف ةعمجلا موي أضوت نم :يذمرتلا هححصو «ةباحصلا -
 ."ةياقولا حرش" ىلع انيشاوح يف هيلع امو هل امو ثيداحألا هذه لاثمأ

 ,نيحيحصلا يف هوحنو ”متلستغا ول" :مه ليقف :ورسحخ نبالو «رفظملا نبا هجرخأ «ةورع :"دوقعلا" يفو :ةرمع

 قرعلا مهياصأ يأ :خلإ اوقرع دقو .هيف ام هيفو ةلعلا لاوزب هلاوزل ؛مكحلا خسن ىلع هب لدتساو :ظفاحلا لاق

 نم ءاملعلا روهمج بهذم وهو «هلصأب هبوحو مدعو «ةعمجلا لسغ بدن ىلإ ريشم ثيدحلاو ,خاسوألاب نتنملا

 يكحو .هباحصأو كلام بهذم نم فورعملا وهو :ضايع يضاقلا لاق ءراصمألا ءاهقفو ؛فلخلاو فلسلا

 ؛كلام نع رذنملا نبا هاكحو ءرهاظلا لهأ لاق هبو «ةباحصلا ضعب نع هوكح فلسلا نم ةفئاط نع هبوجو
 امك اًحيرص "ةيادحل" بحاص طلغ مدع حص هبو ؛يوونلا لاق اذك كلامو يرصبلا نسحلا نع يباطخلا هاكحو

 .ةروهشملا رابخألا مهتجحو «كلام ىلإ بوجولا هوزع يف هحارش ضعب همعز
 لحلا لهأ مهو ةعمجلا اورضاحو رمع هرقأو نامثع هلعف اذإ نامثعو رمع ةصق ثيدح :ًالوأ روهمجلا ةجحو
 هنسح ثيدح وهو «تمعنو اهبف أضوت نم :ثيدح :ايناثو .هومزلأل بجو ولف ءةباحصلا رباكأ مه ذإ ؛دقعلاو

 ىوأ ناكل :هريدقت نأل هيرو مدع ىلإ ةريسن 'ةفيضلا هدهو: ةعمفلا عري كلستعا ولا :فيدتخ الاون .يووألا

 نهعدت ال عبرأ لاصخب ةريره ابأ اي كيصوأ :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم "هدنسم" يف ىلعي وبأ جرخأو «لضفأو
 .ةعارزلا بابرأو ثارحلا مه :راّمع ةعمجلا موي لسغلاب كيلع ؛تيقب ام اَدبأ

 هجرخأ :ةفينح وبأ .ةلعلا عفرل خستنا مث ,خسولا عفدل :اولستغاف .ةيفيصلا ةريهظلاو ةريجهلا نم :قرعلا مهطلاخب

 دازو هنع هجام نباو يذمرتلا هجرحخأ :رمع نبا نع ."هديناسم" يف هللا دبع نب ركب وبأو ورسح> نباو رفظملا نبا

 ةياورلا هذه [.لستغيلف ةعمجلا ءاج نمو :ورسح نبالو] :خل! ىتأ نه لسغ هيلع سيلف امتأي مل نم :يقهيبلا
 5 ىلع ةعمجلا لسغ بوحو ىلإ ريشت حاحصلا يف ةروكذم ةباحصلا نم هريغ نع اهناثمأو رمع نبا نع
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 أةعمجلا تايوتحم نايب |

 موي ربنملا دعص اذإ دك يبلا ناك :لاق ءرمع . ناار ع نع وصولا ك6
 دواد وبأ 0

 رمألاو ءانباحصأ نم دايز نب نسحلا هيلإ بهذ امك «مويلا ال ةالصلل وه امنإ لسغلا نأ ىلإو ءفلكم لك -

 هيلإ يمؤي امك خوسنم امإو ؛عرشلا يف ررقت دكؤم تباث رمأ هنأ نيعم يف بوجولا نئيعم ذحأب لوأتم امإ لوألا

 نسحأف أضوت نم :اعوفرم ةريره يبأ نع هريغو [٠١٠:مقر] هجام نبا جرخأ دقو ؛سابع نباو ةشئاع ثيدح

 صحفلا يف انهه مالكلا انيصقتسا دقو ءءوضولا ةيافكل ديفي وهو «هل رفغ تصنأو اندف ةعمجلا ىتأ مث ءءوضولا

 ."ةياقولا حرش" ىلع انيشاوح يف راثآلاو رابخألا نع
 هارأ غرفي ىح ربنملا دعص اذإ سلجي ناك نيتبطخ بطخي" :اعوفرم رمع نبا نع دواد وبأ جرخأ :خلإ سلج

 تقو ةبطخلا لبق ةسلج هذهو 1٠١47 :مقر] "بطحيف موقي مث ؛ملكتي الو سلجي مث ءبطخيف موقي مث «نذؤملا

 ىلع ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ هلوأ ةعمجلا موي ءادنلا ناك" :ديزي نب بئاسلا نع يراخبلا ىورف «يناثلا ناذألا

 41١7[. :مقر] "ءاروزلا ىلع ثلاثلا ءادنلا داز سانلا رثكو نامثع ناك املف «رمعو ركب يبأو ص هللا لوس كيهغ

 يف يوونلا طلغو ءروهمجلاو يعفاشلاو كلام بهذمو انبهذمو .هدوعص لوأ سولجلا بدن هيف :خإ سلج

 .ةياور يف كلام ىلإ هازعو «ةفينح يبأ انمامإ ىلإ هبدن مدع ةوزع

 بئاسلا ثيدح يفف «قحاللا لوألا امأو «قباسلا لوألا وهو «بيطخلا يدي نيب يناثلا ناذألا لبق يأ خل! سلج

 نامثع نأ ركنأ هنأ :ءاطع نع يعفاشلا ىورو «"هدنسم" يف قاحسإو ءملسمو يراخبلا دنع امك نامثع هداز هنأ

 ؛جيرح نبا نع ”هفنصم" يف قازرلا دبع هاور اذكو ةيواعم وه امنإ هب رمأ يذلاو ريكذت وه امنإ هلعف يذلاو .هثدحأ
 سانلا اوعدي ناك امنإ الك :ءاطع لاقف :لاق «نامثع ةنيدملاب ناذألا داز نم لوأ :ىسوم نب ناميلس لاق :لاق

 0714٠[. :مقر 23١ 54/9] دحاو ناذأ ريغ نذؤي الو اعد

 هجام نبا هجرخأ ,"ملس ربنملا دعص اذإ ناك" :هعفر رباج ثيدح يف اًضيأ ربنملا دوعص دنع مالسلا درو دقو

 دجسملا لحد اذإ" :اعوفرم هنع "هطسوأ" يف يناربطلا هجرخأ رمع نبا ثيدح يفو ,فيعض وهو ١١١9[ :مقر]

 يدع نبا هاورو ؛"مهيلع ملسف «سانلا ىلإ هجوت ربنملا دعص اذإف «سولجلا نم هربنم دنع نم نع ملس ةعمجلا موي
 :لاقو «ناطقلا نبا هب هلعأو هيلع عباتي ال هيوري ام ةماع :لاقو ءيراصنألا هللا دبع نب ىسيعب هّلعأو "هلماك" يف

 ءاطع ثيدح يفو .درفنا اذإ هب جتحي ال هيلع عباتي ال ام عفان نع ىوري :نابح نبا لاقو ءثيدحلا ركنم اَذِإ وهف
 -  قازرلا دبع هجرخأ «مكيلع مالسلا :لاقف ؛ههجوب سانلا لبقتسا ةعمجلا موي ربنملا دعص اذإ :اًعوفرم ًالسرم



 ةعمجلا تايوتحم نايب "هد ةالصلا باتك

 .ةفيفخ ايد 5

 نب هللا دبع لأس هنأ هثدح الجر نأ :ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 0١-
 ظ006 5 5200 0 نلوم 0

 ةعمدجا موي ربنملا دعص اذإ :هعفر اًضيأ ًالسرم يبعشلا ثيدح يقو ؛.حيحص دنس وهو «هنع جيرح نبأ نع -

 نبا هجرحأو «مرثألا هاوز .هنولعفي نامثعو رمعو ركب وبأ ناكو ءمكيلع مالسلا :لاقو .ههجوب سانلا لبقتسا
 .نسحلا نع هثيدح لزني ال نأ قحأ وهو «لاقم هيفو «دلاجم هيف دنسب "هفنصم" يف ةبيش يبأ
 امهالك انههو ءرخآ دنسم وأ رخآ لسرم. داضتعالاب ةيعفاشلا لاثمأ دنعو ان ل تم وللا دنع ليسارملا مث

 :لاق ."نيتسلج سلجو نيتبطخ بطخ"' :هعفر عوكألا نب ةملس نع اًغالب يعفاشلا ىور دقو ءنادوجوم
 ىح «حارتسملا ىلع سلج مث ملس مث ءامئاق حارتسملا يلت يلا ةجردلا ىلع ىوتسا :لاق نيثدح يذلا ىكحو

 يف نكل «هب لمعلا يغبني اذه ىلعو «ةيناثلا بطحخف ماق مث ءسلج مث بطخف ماق مث «ناذألا نم نذؤملا غرف

 .مالكلا كلذ نع مالسلا يقبف «مالسلا يف اًمالك عورفلا

 ١٠١97[« :مقر] "بطخيف موقيو ملكتي الف سلجي ناك نيتبطحخ بطخي ناك" :اعوفرم رمع نبا نع دواد وبأ جرحأ دقو
 نيب اميف ءاعدلاب ظفلتلا عنمو مالكلا مدع ىلع ليلد هيفو «هظفح ةهج نم هوفعض ربكملا يرمعلا هللا دبع هيفو
 سلجيف أدبي ناك :اغالب اًعوفرم حيحص دنسب يرهزلا لسرم نم "هليسارم" يف دواد وبأ جرخأ دقو .نيتبطخلا
 يح ةيناثلا ةبطخلا بطحف ماق مث ءاًريسي ائيش سلج مث «ىلوألا ةبطخلا بطخف ماق نذؤملا تكس اذإف «ربنملا ىلع
 ربنملا ىلع مئاق وهو ءاهيلع أكوتف اًصع ذحأ ماق اذإ ناكو :يرهزلا لاق ءىلصف لزن مث هللا رفغتسا اهاضق اذإ

 ءدواد يبأ دنع نسحلا نع لزني ال لوألا نأ عم ؛نادضاعتم نائيدحلاف .كلذ نولعفي «نامثعو رمعو ركب وبأ ناك مث

 .عضاوم يف هريغو يوونلا هققح امك هيلع هتوكسلو
 حرصو ةعامج هنع هاور اذكه [راثآلا يف دمحم هجرحأ] :ةفينح وبأ .نذؤملا غرفي بح دواد يبأ دنعو :ةفيفخ ةسلج

 وه هلعل :الجر نأ .ةمقلع نع ميهاربإ نع :لاقف ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا قيرط نم هتياور يف ورسحخ نب
 ةبطخلا يف مايقلا يف :خلإ ةبطخ نع .ةمقلع نع هنع شمعألا نع هجام نبا هجرخأ امك سيق نب ةقلع
 :مقر] يئاسنلاو ٠١57[ :مقر] دواد وبأو [8517 :مقر] ملسم هجرخأ «ةرمس نب رباح ثيدح :ثيداحأ

 نبا ثيدحو .[857 :مقر ملسم] هاحرخأ ,"اًمئاق بطخي ناك" :هعفر هللا دبع نب رباج ثيدحو .[ ١4

 - 55 يبلا نع ةريره يبأ ثيدحو 87١[. :مقر ملسمو 47١ :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأ ؛هوحنب رمع



 ةعمجلا تايوتحم نايب ؟هأ ةالصلا باتك
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 ةبطخلا يف ةيواعم سلج يح «سولجلاب امهنيب نولصفي امايق نيتبطخ ةعمجلا موي نوبطخي اوناك مهنأ ءرمعو ركب يبأو -
 هجرخخأ ثيدحلاو «ربك وأ فعضل لعف انإ نوكي نأ لمتحي يقهيبلا لاق ءاّمئاق ةيناثلا ف بطحو ءاسلاج بطخف لوألا

 ناك :اعوفرم هنع ياربطلا دنعو «مدقت امك بئاسلا ثيدحو «ةمأوتلا ىلوم حلاصو ءدمحم نب ميهاربإ هيفو «يعفاشلا

 موقي مث ,دعقي مث اًمئاق ةعمجلا موي بطخي ناك" :اعوفرم سابع نبا ثيدحو ءامهنيب سلجي نيتبطخ ةعمجلل بطخي

 ؛"مهديناسم" يف رازبلاو يلصوملا ىلعي وبأو .هل ظفللاو [107 :مقر ,757/1] دمحأ هجرخأ ,"بطخيف

 دوعسم نبا ثيدحو ١١١5[. :مقر 2371/7] "ةسلحب امهنيب لصفي نيتبطخ ةعمجلا موي بطخي ناك" :رازبللو

 «ةعمجلا موي ربنملا ىلع سلجيف جرخي ناك" :اعوفرم بطاح نب ديعس ةمجرت ف "ةفرعملا" يف ميعن وبأ ىورو ءرم امك
 20 مأ نب نمحرلا دبعو دجسملا لخد هنأ :ةرجع نب بعك ثيدحو ."بطخي ماق غرف اذإف «نذوملا نذؤي مث

 اَهْبَلِإ اوُضُفْلا ايل 1 ها اذإَواطظ :ىلاعت هللا لاقو ءادعاق بطخي ثيبخلا اذه ىلإ اورظنا :لاقف ءادعاق بطخي

 .[8514 :مقر] ملسم هحرخأ ١١( :ةعمجلا) :4ًامئاق كوكرَتَو

 ملف :هيفو «رباج ثيدح نم [857 :مقر] ملسمو [9175 :مقر] يراخبلا هحرحأ دقف ةباحصلا ضاضفنا امأو
 يطقرادلا هجرخأو «يقب نميف تنك :لاق .هنع "هحيحص" يف ةناوع وبأ هجرخأو الحر رشع انثا الإ مهنم قبب

 باحصأ هفلاخو ءمصاع نب يلع هب درفت فيعض هدنسو "الجر نوعبرأ الإ قبي ملف" :ظفلب [ه :مقر ]١/5«

 ركب وبأ نيقابلا نم ناكو :دازو «رباج ثيدح نم يلجبلا ورمع نب دسأ ةمجرت يف يليقعلا جرخأو هيف نيصح

 لالبو - ورمع نب دسأ نم كشلا - رامع وأ «ةديبع وبأو ديعسو دعسو ريبزلا ةحلطو «يلعو نامثعو رمعو

 .الجر رشع دحأ ءالؤهو «دوعسم نباو
 هاور يذلا خيشلا نع هللا دبع نب دلاخو ميشه هاورو :لاق «ربخلا يف جردم ديدعتلا اذه نأ ىلإ يليقعلا راشأو

 ءوس نم اذه :تلق .ةياورلا دسفيف هيف سيل ام ثيدحلاب نولصي موق ءالؤهو :لاق ءكلذ ركذي ملف ءدسأ هنع

 هنأ ملعا مث .ةصاخلاو ةماعلا اهفرعت ةفورعم ةيلهاجلا نونظ انتمئأب مهفونظو «ةيفنحلا ةمئأ نم وهو «دسأب هنم نظلا

 :الوأ ةيعفاشلا هنع باجأو .ماودلا يف ربتعم ءادتبالل ربتعملا ددعلا نأل ؛نيعتم ريغ نيعبرألا رابتعا نأ ىلع هب لدتسا
 ةبطخلا ناكرأ مهريغ روضح لامتحاب :ائلاثو .ةالصلا ىلإ مهدوع لامتحاب :اًيناثو .ماودلا يف رابتعالا كلذ ىلع عنملاب

 .ةيعم ةدمعأ ىلإ ةدنتسم الو «رمأ ىلع ةدمتعم ريغ تالامتحالا هذه نكل «نوعبرألا مب لمكي ةالصلاو

 د ا :رامع ثيدح نم ملسم هحرخأ دقف «ةالصلا لوطو ةبطخلا رصق امأو

 ةزمه اهدعبو ميملا حتفب :ةنثملاو .[855 :مقر] اًرحسل نايبلا نم نإف «ةبطخلا اورصقاو ةالصلا اوليطأف .ههقف نم

 -يف مكاحلاو 00 ةدتسم" ىف رازبلا جرخاو ههقف لع ةمالع يا ةددتكم نوت ما ةزوسكم“



 ةعمجلا تايوتحم نايب "ها ةالصلا باتك

 .كاّمئاق كوكرَتَو اَهْيَلِإ اوضفناًاوهَل و
 ١١( :ةعمجلا) ١

 ةراجت اور اذِإَو هيلع أرقف :لاق ١

 ءدواذ يأ دنع هوحنو 2"بطخلا راصقاإب انرمأي ناك" :اًعوفرم رامع نع ١٠١57[ :مقر 475/1«2] "هكردتسم" ه

 :دصقلاو .[855 :مقر] "اًدصق هتبطخو اًدصق هتالص تناك" :اعوفرم ةرمس نب رباج ثيدح نم ملسم جرخأو

 .ةليوط الو ةريصق ال اهأب دصقلا رسف نكل «دحاو لآملا لعلو ءطسولا ةكرحم

 ةعمجلا اندهشف :هيفو ءنزح نب مكحلا ثيدح نمض يف دواد وبأ جرحأ دقو ءّرم دقف سوقلا ىلع ؤكوتلا امأو

 هيف نسح هدنسو ء(((5٠ :مقر] ةفيفخ تاملك هيلع ىثأو هللا دمحف ءسوق وأ اًصع ىلع اثكوتم ماقف ءهعم

 ءاربلا ثيدح نم اًرصتخم دواد وبأ جرحأ دقو «ةميزخ نباو نكسلا نبا هحّحصو رثكألا هقثو «شارخ نب باهش
 «نكسلا نبا هحّحصو ءالوطم ياربطلاو دمحأ هاورو ١١4[( :مقر] "هيلع بطخخف ءاّسوق ديعلا موي يطعأ" :هعفر

 نم يعفاشلا ىورو «ريبزلا نباو سابع نبا ثيدح نم ةيوبنلا قالخألا يف "هباتك" يف خيشلا وبأ هوحن جرحأو
 .هيف فلتخم ثيل هيفو «'هتزنع ىلع دمتعي ناك" :اعوفرم ءاطع لسرم
 نع شمعألا قيرط نم هجام نبا جرحأ دقف «ةبطخلا تقو اًدعاق وأ امئاق هنوك نع يأ :خلإ يبنلا ةبطخ نع

 َكوُك َرتَوأم أرقت امأ :لاق ؟اًدعاق وأ اًمئاق بطخي دك يبلا ناكأ :لئس هنأ :هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربأ
 امكو ءرمع نبا ثيدح نم ّرم امك ةريثك ةبطخلا يف همايق ثيداحأو ١١١8[ :مقر] ١١( :ةعمجلا) «ًامئاق

 ةرمس نب رباج ثيدحكو 5٠04[ :مقر] ”ربنملا ىلع ىوتسا اذإ هك ناك" :اًعوفرم هللا دبع نع يذمرتلا ىور
 دقف اًسلاج بطخي ناك هنأ كأبن نمف ءامئاق بطخيف موقي مث ,ءسلجي مث اًمئاق بطخي" :اعوفرم ملسم هحرخأ

 .[871 :مقر] "ةالص يفلأ نم رثكأ هعم تيلص هللاو دقف ءبذك
 :لاقف اًدعاق بطخي مكحلا نب نمحرلا دبغو دجسملا لحد هنأ :اًضيأ ملسم هجرخأ ةرجع نب بعك ثيدحكو

 4امئاق َكوُكَرَتَو اَهْبَلِإ اوضفنا ًاوُهَل ْوَأ ٌةَراَجَت اْوَأَر اًذِإَو :ىلاعت هللا لاق دقو اًدعاق بطخي ثيبخلا اذه ىلإ اورظنا

 مواد ام فلاخ ام باكترا نإف ؛هوركملا وأ مارحلا بكترا نم ىلع ظيلغت هيفو ء[8714 :مقر] ١١( :ةعمجلا)

 ؛ةيواعم اًدعاق بطح نم لوأ نأ :"يرابلا حتف" نع لقنو «نطابلا ثبح نع ئبني رذع ريغ نم ُدْنَي يبلا هيلع
 ىلع دحأل ةجح الف ءبطخيف موقي مث اًمكاس سلجي ةبطخلا يف مايقلا هيلع قش امل نامثعو ؛هنطب محش ةدايزل

 .اسلاخ ةبظخلا

 -. نب دمحأ نع يدهنلا دشار نب لوخم نع هدانسإ :يراقلا حرش ةخسن يفو [سابع نباو يلعو ةريره يبأ



 ةعمجلا تايوتحم نايب مهم ةالصلا باتك

 25 ينلا نأ" سابع نبا نع ربح نب ديعش نك عيهاربإ نغ ةداتح يأ نع.دايزا نبا

 .نيقفانملاو ةعمجلا ةروس ةعمجلا موي أرقي ناك

 ريشب نب نامعنلا نع ملاس نبا بيبح نع هيبأ نع ميهاربإ نع ةفينح وبأ 7 ١-

 00000 «ىلعألا كبر مسا حبس ةعمجلا مويو نيديعلا يف أرقي ناك هنأ :ٌدك يبلا نع

 نع ةفينح وبأو «ديعس نب ميهاربإ نع ةدانج يبأ نع دايز نب فسوي نب بوقعي نع ٍفوكلا ديعس نب دمحم -

 ملسم نع لوخم نع مامإلا دانسإ وه دانسإلا اذه لعلو لإ ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم نع دشار نب لوخم

 سابع نبا نع ديعس نع ملسم نع لوخم نع ةناوع يبأ نع ددسم قيرط نم دواد وبأ هجرخأ امك ءديعس نع
 لب ءادانسإ سيل لوألاو «ةعمجلا موي حبصلا ةالص يف أرقي ام باب يف اًضيأ ةعمجلا رجف ةءارق هيف دروأو ءاعوفرم

 دوقع" يف هدانسإ تيأر مث «دنسملا ةخسن خاسن نم ريثك وهس رهاظلا كلذ عم نكل «لوخم ءابإل نايب وه

 اذكه :لاق «ثيدحلا سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم نع دشار نب لوخم نع ةفينح وبأ :"رهاوجلا
 هذهو «لوخم نم مامإلا دانسإ نأ ملعي اذهيو هنع قراخم نب نيصح ةدانج يبأ ةياور نم ةحلطو ورسح نبا هاور

 .دمحلا هّللف ءاقباس هب ٍنيظ وه اذه ناكو ءمهضعب وأ عماجلا ىلإ مامإلا نع ةاورلا ءامسأ ةدئازلا ءامسألا

 ورسخ نبا هاور اذكه :ةفينح وبأ .رجفلا ةالص يف ةدايزب يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرحأ :سابع نبا نع

 يراقلاك ضعبلا ىلع هبتشيف هدج ىلإ بسني دقو رشتنملا نب دمحم نبا :ميهاربا نع .يراخبلا الإ ةعامجلا هجرحأو
 دمحم نب ميهاربإ قيرط نم هحام نباو يذمرتلا هاور :هيبأ نع .ةرسيم نبا هنأ ةراتو ةدحوملاب رّشبملا نبا هنأ معز ةراتف

 بدنج نب ةرمسو دقاو يبأ نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق ءاعوفرم نامعنلا نع ملاس نب بيبح نع هيبأ نع رشتنملا نب
 كبر مسا حبس ةعمجلا يو نيديعلا يف أرقي" :اًعوفرم ريشب نب نامعنلا نع ملسم جرخأ :خلإ أرقي ناك .سابع نباو

 .ثيدحلا اذه يف اًضيأ مامإلا هاور امك [47 :مقر] "ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو ىلعألا

 ةريره وبأ انل ىلصف ةكم ىلإ جرخو «ةنيدملا ىلع ةريره ابأ ناورم فلختسا :لاق عفار يبأ نب هللا ديبع نعو

 ردي 36 هللا لوين ثيفم# لاق هذاقفاتلا كياحاذإ ةزهألا قو. قرألا ةدحشلا قف ةهنملا# رون ازقف ةعسنملا

 ابأ تكردأف :هللا ديبع لاق :هيفو ١١١4[ :مقر] هحام نباو 4١5[ :مقر] يذمرتلا هاورو «ةعمجلا يف اممك

 ءاممي أرقي دك هللا لوسر تعمس نإ :ةريره وبأ لاقف «ةفوكلاب اممب أرقي يلع ناك نيتروسب أرقت :تلقف «ةريره

 . ةعمجلا روس هجام نبا ىورو «ينالوخلا ةبنع يبأو ريشب نب نامعنلاو سابع نبا نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق
 يف يئاسنلاو دواد وبأ هاورو «هنع "هحيحص" يف ملسم هجرحأ :خلإ أرقي ناك .ريشب نب نامعنلا نع ةيشاغلاو

 .اعوفرم ةرعم ثيدح نم "هحيحص'" 5 نابح نباو "انهتنم"



 ةعمجلا تايوتحم نايب "ه4 ةالصلا باتك

 .ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو

 325 هللا لوسر لاق : ديل ا د ا
 باهش نبا

 نّمل هللا رفغي تارم ثالث هقلخ ىلإ ّلحو ّرع هللا رظنيو الإ ةعمج ةليل نم ام

 .ائيش هب كرشي ال

 25 هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ نع نسحلا نع مثيلا نع ةفينح وبأ 5 ١-
 يرصبلا ا

 .ربقلا باذع يقو ةعمجلا موي تام نم

 يبأ نع ركاسع نبا ىورو :هللا رفغي .دقاو يبأ ةياور يف امك اضيأ رمقلاو فاقلا ةروس هنع ىوري دقو :كاتأ لهو

 هنإف ؛نيلحر الإ هللاب كرشي ال دبع لوال رفغيف «ةعمجلا مويو سيمخلا موي ضرعت لامعألا نأ :اعوفرم ةريره
 يقهيلاو هنُسحو ٠١15[ :مقر] يذمرتلا هجرخأ :خلإ تام نم (يراقلا) .احلطصي نح نيذه رحأ :لوقي

 يقو" :ظفل فو ءربقلا ةنتف هللا هاقو الإ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تومي ملسم نم ام :هعفر ورمع نبا ثيدح نم
 تومي ةملسم وأ ملسم نم ام :اًعوفرم ًالسرم ءاطع نع "لامعألا لئاضف" يف هيوحنز نب ديمح هجحرخأو "ناتفلا
 هعمو ةمايقلا موي ءاجو هيلع باسح الو هللا يقلو ءربقلا ةنتفو ربقلا باذع يقو الإ ةعمجلا موي وأ ةعمجلا ةليل

 .عئاط هنأ هل نودهشي دوهش

 41١١[( :مقر ]2١847/17 ربقلا باذع يقو ةعمجلا موي تام نم :هعفر سنأ نع "هدنسم" يف ىلعي وبأ جرخأو

 هل متخ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تام نم :لاق «دلاخ نب ةمركع نع "ربقلا باذع باتك" ف يقهيبلا ىورو

 هركذف ءورمع نبا نع مهريغو ايندلا يبأ نباو يقهيبلاو هنّسحو يذمرتلا جرخأو «ربقلا باذع يقوو «نامبإلا متاخب
 ,مويلا اذه يف رجست ال منهج نأل ؛هللا دنع هل امع ءاطغلا فشكنا هنأ هتمكحو :يذمرتلا ميكحلا لاق «هوحنب
 هتداعسل ًاليلد ناك اًدبع هيف هللا ضبق اذإف «مايألا رئاس يف لمعي ام اههفاطلس هيف لمعي الو ءاهاوبأ هيف قلغتو

 موي تومي ملسم نم ام :هيفو ءاعوفرم ورمع نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأو :خلإ تام نم .هبآم نسحو

 نم ةعيبر عام مدعل ؛لاصتالا مدعل ؛يذمرتلا هيف حدقو ٠١14[« :مقر] ربقلا ةنتف هللا هاقو الإ اهتليل وأ ةعمجلا
 .هيف ريض ال ةقثلا نع عاطقنالا نأ ىلع لئاضفلا يف ةربتعم فاعضلاو «ورمع نب هللا دبع
 متخ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تام نم" :يموزخملا دلاخ نب ةمركع نع هجام نبا هاور ثيدحلاو :ةعمجلا موي

 ."ربقلا باذع يقوو ناميإلا متاخب



 نيديعلا ةالص نايب "هه ةالصلا باتك

 |نيديعلا ةالص نايب]

 ءاسنلل صخر :لوقت ةيطع مأ عمس نمع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ - 5

 دقل ىح دحاولا بوثلا يف ناجرخت ناركبلا تناك دقل يح نيديعلا ىلإ جورخلا يف

 .ٍنيلِصُي الو نوعدي سانلا ضرُع يف سلحتف جرخت ضئاحلا تناك
 يف ءاسنلل صخري ناك :تلاق «ةيطع مأ نع ميركلا دبع نع ةفينح وبأ - 7

 ثماطلا ناك نإ :تلاق :ةياور فو ءىحضألاو رطفلا نم نيديعلا ىلإ جورخلا

 لوسر انرّمُأ :تلاق :ةياور فو «نيديعلا يف وعدتف ءاسنلا ضرُع يف سلجتف جرختل
 510 «ضّيحلاو رودخلا تاوذ رطفلا مويو رحنلا موي جر نأ دك هللا

 هللا ءامإ اوعنمت ال :اًعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم درو دقو «ىلصملاو دحاسملا نهروضح ةزاحإ هيف :خإ لوقت

 ةعيزخ نباو [575 :مقر] دواد وبأ دازو .[557 :مقر ملسمو 24.0٠ :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرحأ هللا دجاسم

 دمحأ هاورو "تاللفت نح رخيلو :"امهيحيحص" يف [!١؟١١ :مقر هم89/ه] نابح نباو ١[ "8 :مقر 3ىث/عإ

 تدهش اذإ :اعوفرم هللا دبع ةأرما بنيز ثيدح نم 0 ىورو «دلاح نب ديز ثيدح نم نابح نباو

 دك يبلا كردأ ول :تلاق «ةشئاع رثأ نم ناخيشلا جرخأ نكل [4147 :مقر] ابيط سمت الف دحاسملا نكادحإ

 نم نورخأتملا عنم اذلو 4 :مقر ملسمو 158 :مقر يراحبلا] دجاسملا نهعنمل هدعب ءاسنلا تاتدحا [ه

 .اورّيغت دق سانلا نأل ؛هركيف مويلا امأو «تقولا كلذ يف ةصحرلا :ينالديصلا لاقو ءنهروضح

 ايران 1 يش رو تلمو ؛ننسلاو حاحصلا يف ةيورم بابلا اذه يف ةيطع مأ ثيداحأ :إ لوقت

 الإ ديع موي يف هلهأ نم اًدحأ عدي داكي ال هك هللا لوسر ناك" :لاق رباج نعو :خلإ ناركبلا تناك

 «نيديعلا ىلإ جورخلا قاطن تاذ لك ىلع قح :لاق هذ قيدصلا ركب يبأ نعو ءركاسع نبا هجرختأ "هج رخأ
 دللإ

 هنع اهلك اهتياكحف دك يبا ركاذت مل نإو ةيطع مأو :يثراحلا لاقو ء[هالمم :مقر ىاك] ةبيش يبأ نبا هاور

 تيأرأ :ةيطع مأ نع هريغو هحام نبا ىور امك دحاو بابلح يأ :دحاولا بوثلا .ةريثك رابخأ ف كلذ تبث

 .مهئاعد يف نوكرشي ثنوملا عمج ةغيص :نوعدي .اهابلج نم اهتحأ اهسبلتف :لاق ؟بابلج امل نوكي ال نهادحإ

 هتانبل ىح :ءاسنلل صخري .ةيمأ وبأ وه «قراحملا يبأ نب :ميركلا دبع .ورسحخ نباو رفظملا نبا هاور :ةفينح وبأ



 نيديعلا ةالص تايب "65 ةالصلا باتك

 :ةأرما تلاقف «نيملسملا ةوعدو ريخلا ندهشيو «ةالصلا نلزتعيف ضيخحلا امأف

 .اهابلج نم اهتحأ اهسبلتل :لاق ؟بابلج ال سيل انادحإ تناك اذا الا و

 1 نيدلا وأ بسنلا ف

 225 يبلا نأ :ا فذ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يدع نع ةفينح وبأ -

 را وااو العلا ىلا اوروبا ياما لاما عيبويبا
 ا يف

 1 : يما ع .دنل

 ركبلا جرخن نيح ديعلا موي جرخن نأ رمؤن انك" :ةيطع مأ نع ةصفح قيرط نم يراخبلا هجرخأ :خلإ ضّيحلا امأف
 مويلا كلذ ةكرب نوجري «مهئاعدب نوعديو «مهريبكت نرّبكيف سانلا فلخ نكيف ءضيحلا جرخن نح اهردح نم
 "رودنخلا تاوذ قتاوعلا جرخن نأ انرمأ" :ةياور يفو «[474 97١: :مقر] "هترهطو

 ؛هجام نبا هحرخأ هوحنب يردخلا ثيدحو «ناخيشلا هجرخأ هثيدح «ةريثك رابخأ هيف :خلإ سابع نبا نع

 رمع نبا ثيدحو «نيتعكر ىلص هلزنم ىلإ عحجر اذإ ةياور قو «"هدنسم" يف دمحأو "هكردتسم" يف مكاحلاو

 ( يفعجلا رباح هيف رخخأ هجو نم "هطس وأ" ف يناربطلا هاورو .مكاحلاو دمحأو هححصو يذمرتلا هج رخأ هوحنب

 اهلبق لصي مل :اهيف عفر هل ةصق يف هذ يلع ثيدحو ؛عيكوو ةبعشو يروثلا هقثو لب طلغ هنكل كورتم :ليق

 .ىلصملا ىلع روصقم عنملا ةلمجلابو ؛"هدنسم" يف رازبلا هجرأ ؛كرت ءاش نمو لعف ءاش نمف ءاهدعب الو
 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع تباث نب يدع نع ةبعش قيرط نم ةتسلا ةمئألا هجرخأ :خل! سابع نبا نع
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هحام نباو ؛حيحص نسح ثيدح سابع نبا ثيدح يذمرتلا لاقو ءاعوفرم
 ديعلا لبق يلصي ال" :اعوفرم ديعس يبأ نعو «[7١؟97 :مقر] "ديع ف اهدعب الو اهلبق لصي مل" :اعوفرم هدج

 هتالص دعبو ءديعلا لبق اًهيزنت لفنتلا ةهاركب ةيفنحلا تلاق انهه نمو «"نيتعكر ىلص هلزنم ىلإ عجر اذإف ءائيش
 ىلع هصرح ةياغ عم ٌدْي هلعف مدع نأ كش الو «مامهلا نبا ةرابع هيلإ ريشي امك تيبلا يف ال ىلصملا يف اًضيأ
 «ىلوألا فالخ ىلإ هيزنتلا لآم نإف ؛ةيعرحتلا ةهاركلا ىلع لدي مل نإو «ةهاركلا نم ردقلا اذه ىلإ دشري ةالصلا

 هريغو يعفاشلا نأ عم ةيفنحلا ىلع نودروي امنإ ضعبلا نأ بجعلاو «ةيفنحلا بهذم راظن تاهبش انهه دري الف
 .يذمرتلا ةرابع هيلإ ريشي هنم لوقلا اذهو «همالكل نوضرعتي الو «ةهاركلاب لئاق اًضيأ

 ةنييع نب نايفس نع ةبينق قيرط نم يذمرتلا هحرعأ :لإ سنأ نع .هريغو ىلصملا يف ديعلا ةالص لبق :لصي ملف
 - ةنيدملاب رهظلا دك : يبلا عم انيلص" :لاق كلام نب سنأ اعمس امهنأ ةرسيم نب ميهاربإو ردكنملا نب دمحم نع



 رفسلا يف رصق نايب ؟ هب ةالصلا باتك

 [رفسلا يف رصق نايب]
 «دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 .هيلع نوديزي ال رمعو ركب وبأو «نيتعكر رفسلا يف يلصي دن هللا لوسر ناك :لاق
 امهلبق, الو امهتفالح يف

 :ليقف «قأ هنأ :هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 0١-
 5 وعسم نبأ
 تآ هاتأ 5 نا

 62 رو وك وك كلا هه هدر هيك مجاور ل ها كف قتل ودام 6م ف اع رو مين هوو اف سلاحا ا ا ءاعبرأ يع . كامثع ىلص
 ا نافع نبا

 يبأ نب ىيحي قيرط نمو ,.حيحص ثيدح اذهو :لاق «[7“154 :مقر] "نيتعكر رصعلا ةفيلحلا يذبو ءاعبرأ -
 يراخخبلا هاورو «ثيدحلا :"نيتعكر ىلصف «ةكم ىلإ ةنيدملا نم دلي يبنلا عم انجرخن" :لاق هنع يمرضحلا قاحسإ

 .نيقيرطلا نم اًضيأ
 نمحرلا دبع نع ميهاربإ نع شمعألا نع دحاولا دبع نع ةبيتق قيرط نم يراخبلا هجرحأ :خلإ هللا دبع نع

 مث ,عجرتساف دوعسم نب هللا دبعل كلذ يف ليقف «تاعكر عبرأ ئم نافع نب نامثع انب ىلص :لوقي ديزي قب

 نب رمع عم تيلصو «نيتعكر ئم. قيدصلا ركب يبأ ا :لاق

 نع ددسم قيرط نمو 65 :مقر] ناتلبقتم ناتعكر تاعكر عبر أ نم يظح تيلف «نيتعكر نم. باطخلا

 عمو «نامثعو رمعو ركب يبأو «نيتعكر ىمّل5 يبلا عم تيلص :لاق «هللا دبع نع عفان نع هللا ديبع نع ىيجب

 .اهمتأ مث هترامإ نم اًردص نامثع

 ىلع دزي ملف دك هللا لوسر تبحص ينإ !يخأ نبا اي هيف ذإ ؛هرهاظ هيفاني ام رمع نبا نع هجام نبا ىور نكل
 «نيتعكر ىلع دزي ملف رمع تبحص مث «نيتعكر ىلع دزي ملف ركب ابأ تبحص مث هللا هضبق ىح رفسلا يف نيتعكر
 لعلو «ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل هللاو هللا مهضبق ىح نيتعكر ىلع دزي ملف نامثع تبحص مث

 ىلإ هتفالخ مايأ ردص يف هبحصو «ةالصلا همامتإ نم نامثع لاح نم هريغ هيلع فقو ام ىلع فقي مل رمع نبا
 .ةالصلا هيف رصقي ناك نامز

 ىلصف نك هللا لوسر عم تججح :لاقف «رفاسملا ةالص نع لثس هنأ :نيصحلا نب نارمع نع يذمرتلا جرخأو

 «هتفالخ نم نينس تس نامثع عمو «نيتعكر ىلصف رمع عمو «نيتعكر ىلصف ركب يبأ عم تججحو «نيتعكر
 زاوج يف ةمئألا فلتخاو .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «[554 :مقر] نيتعكر ىلصف نيئس نامث وأ

 تبهذو «لمكأ وهف هيف ةعزعو لصأ هنأ ىلع ءانب هزاوج ىلإ يعفاشلا بهذف ءال وأ رفسلا ةلاح يف ةالصلا مامتإ

 مهل تدرو ءرصقلا وه ةميزعلاو لصألا نأ ىلع ءانب مامتإلا يف متملا ةءاسإو ءاّميرحت هتهارك ىلإ ةمئألا رثكأو ةيفنحلا
 .اهركذنس ثيداحأ



 رفسلا يف رصق نايب ؟هم ةالصلا باتك

 ركب يبأ عمو ,نيتعكر ُدتُص هللا لوسر عم تيلص نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف
 7000 ةيعابرلا يف 0

 دوعسم نبأ يوارلا لاق هتفالحن يف

 0 م ,ةفالخلا :لاق ءاعبرأ تيلص مث «تلق ام تلقو تعج رتسا :هل ليقف
 مامتإلا اذه يف انعط

 نامثع لعف لوؤي دقو ءائيسم متملا نوكو مامتإلا نع عنملا ىلع ةيفنحلل ليلد عاحرتسالا اذه :خلإ هلل انإ :لاقف
 مهيريف ؛عئارشلاو ماكحألا ليصافتب مهل ملع ال نيذلا بارعألا نم ريثك مسوملا يف عمتجي ناك هنأ :اهنم :هوجوب

 نع هب زرتحاف «هب نولضيف «ضرفلا وه نيتعكرلا نأ اونظل اهرصق ولو «عبرألا هذه وه ضرفلا لصأ نأ مهملعيو
 .اًيرحت ال اًهيزنت اموركم هنوك دنع وه امنإ كلذ نأ :رهاظلاو «نيتيلبلا نوهأ راتخخاف ءىمظعلا ةيلبلا هذه

 مدع يف رمع ثيدح هغلبي ملو «نآرقلا رهاظ وه امك فوخلا لاحب اديقم ةالصلا رصق وه نامثع داهتجا نأ :اهنمو
 لوأتي ناك هنأ :اهنمو .يعفاشلا يأر وه امك رصقلاو مامتإلا زاوج نم ةشئاع هارت ام ىري ناك هنأ :اهنمو «دبيقتلا

 نامثع لعف :ةلمجلابو «تاياورلا ضعب يف هنع يورم اذهو «ةماقإلاو نطوتلا نم وحن وه لهأتلا نأ ىريو «كانه هلهأتب
 ةمئألا هجرحأ سنأ هاور ام :لوألا :مهكلسم ىلع ةهيجو لئالد ةيفنحلل مث .ليوأتلا نم هوجولا ضعب يف الإ انفلاخي ال

 ءانب نامثع هلعف ام ىلع دوعسم نبا راكنإ نم يور ام :يناثلاو .ردكنملا نب دمحمو ةرسيم نب ميهاربإو ىيي قيرط نم
 .هجو هيلع هراكنإل نكي مل هيف روذحم الولو امض نيخيشلاو ٌدلتُي يبلا ةريسل هتمغارم ىلع
 نامثعو رمعو ركب يبأو نيتعكر نم. دك يبلا عم تيلص :هللا دبع نع هريغو يراخبلا هاور ام :ثلاثلاو

 ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع نايفس قيرط نم يراخبلا هحرخأ ام :عبارلاو .اهمتأ مث هترامإ نم اردص
 تلقف :يرهزلا لاق .رضحلا ةالص تمتأو رفسلا ةالص ترقأف «ناتعكعر تضرف ام لوأ ةالصلا :تلاق

 "وههحاحص" يف ةمئألا نيرخأ تيودور .نامثع لوأت ام تلوأت :لاق ءمتت ةشئاع لاب امف :ةورعل

 هل ةميزع عبرألا ناك هنأ ال ةيلصألا هلاح ىلع قاب يرفسلا ضرفلا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو ؛"مهننس"و

 ريخأتلاب عونمم وهف رضحلا يف رهظلا عبرأ ىلع نيتعكرلا ةدايزك هيلع ةدايزلا اذه ىلعف ءهنم ةصحخر هذهو
 .توافت الب اذكف ةالصلا نع جورخلا نع

 تاولصلا ةيضرف دنع نكت مل ةشئاع نأ ىلع هريغو سابع نباك ةباحصلا نيب هيف فلتخم رمألا اذه نإ :ليق امو

 فالخب «ةمئألا هححصو امهريغو نيحيحصلاك حاحصلا بتكلا يف يورم ثيدحلا اذه نأ :هباوجف .هملعت نح

 الإ هيلإ قرطتي ال امث اذهو فيك «كلذب اهملعل اطرش سيل ضارتفالا تقو اهروضحو ءاهريغ نع يور ام
 يذمرتلا هحرخأ ام :سماخلاو .اعامجإ لوبقم يباحصلا لسرم نأ ىلع ؛عوفرملا مكح يف فوقوملاف ؟عامسلا

 - .رصقلا ةقيرط ىلع ام#ذ رمعو ركب يبأو ٌدثُك يبلا لعف ىلع لدي وهو «قبس دقو نيصحلا نب نارمع نع هريغو
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 .ىمب اعبرأ اهمتأ نم لوأ ناكو :لاق
 |ةلحارلا ىلع ةالصلا نايب]

 00 1 ل و ا ا ا
 اهيلإ اهنع اعجار ةرفس ل ريب نبا

 تيأرأ :باطنلا نب رمعل تلق :لاق «ةيمأ نب ىلعي نع هريغو ١١34[ :مقر] دواد وبأ هحرخأ ام :سداسلاو
 بهذ دقف ٠١١( :ءاسنلا) 4اوُرَمَك َنيِذَلا ُمُكَنفَي ْنَأ هُتفِح ْنِإإط :لحجو ّرع هللا لاق امنإو «ةالصلا سانلا راصقإ
 امي لجو ّرع هللا قدصت ةقدص :لاقف د هللا لوسرل كلذ تركذف .هنم تبجع ام تبجع :لاقف ؛مويلا كلذ
 ةعمجلاو «ناتعكر رفسلا ةالص :رمع ىلع افوقوف ىلعي قيرط نم هجام نبا ظفلو «هتقدص اولبقاف «مكيلع

 هنع ةرجع نب بعك قيرط نمو ٠١7[« :مقر] 25 دمحم ناسل ىلع رصق ريغ مامت ناتعكر ديعلاو «ناتعكر
 لي دمحم ناسل ىلع رصق ريغ مامت ناتعكر ىحضألاو رطفلاو «ناتعكر ةعمدلا ةالصو «ناتعكر رفسلا ةالص :افوقوم
 نم اًدوخأم هقفلا لوصأ يف روكذم ثيدحلا اذهبي بهذملا ىلع لالدتسالا قيرطو «ةيمأ نب ىلعي ثيدح جرخأ مث
 .اهوبقو ةقدصلا ظفل

 نيتعكرلا ىلع دزي مل ةنيدملا هذه نم جرح اذإ دلك ناك" :اًعوفرم رمع نبا نع هجام نبا هجرخأ ام :عباسلاو

 نوكيف «ةدكؤم نيتعكرلا ةينسل ثروم وهو ءرخأ ثيداحأ املو «ةيوبنلا ةبظاوملا ىلإ ريشي اذهف ؛"اهيلإ عجري يح
 هيلإ ريشي ام ىلع نيديعلاو ةعمجلا يعكر ىلع ةدايزلاك ةعونمم ةنونسملا ةدودحملا ةدابعلا ىلع ةدايز امهيلع ةدايزلا
 يف هلك مكيبن ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرتفا :لاق «سابع نبا نع دهاحم نع هجرأ ام :نماثلاو .رمع ثيدح
 .رضحلا ةيلصأ نم هنع يور ام ضراعيف «هسفنب امهنم لك لالقتسا ىلإ ريشي اذهو «نيتعكر رفسلا يفو اًعبرأ رضحلا
 اياك يداك: لود ةفينطو حبو ةجيطيسم ظاناورلا نمد ىو ماقال هلع تقي 1158: ىتلا نأ شافو
 ةياغ ىلع اًعلوم ةدابعلا ةديزم ىلع اًصيرح هنوكف .هرصق يف هرصح ىلع ةئلامتمو ءهرصق ىلع ةرفاظتم
 وأ «ةرشع ةماقإ ىلعو .,فوخلا نم نمألا لامك ىلع مامتإ مدع عم هنيع ةرق ةالصلا اميس ال ءاهيف قارغتسالا

 .فصنم لك دنع ةيرم الب مامتإلا ةهارك ىلإ ريشي لقأ وأ «ديزأ

 ناخيشلا هجرخأو «دامح نع امهالك دامح نب ليعامسإ نعو «هنع مهجلا نب ديعس هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 نع ددسم هاورو «هلثم عفان نع نايفس يبأ نب ةلظنح قيرط نم يواحطلا هاورو «يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو
 لبق ناك هنأ وأ ءرطملاو لحولاك رذعلا ةلاح ىلع لومحم ةلحارلا ىلع راتيإلا يف يراخبلا هاور امو «هوحن ةعزق
 نع عفان قيرط نم يراخبلا جرخأ دقف «رتولا يف ةفلتخم رمع نب هللا دبع نع تاياورلا :خلإ دهاجم نع .هبوحو
 - نمو ١٠١58[« :مقر] هلعفي ناك ُدلي يبلا نأ ربخيو ءاهيلع رتويو «هتلحار ىلع يلصي رمع نبا ناك :لاق
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 ناك ثيح يلابي ام رفاسم وهو «ليللا نم هتباد ىلع يلصي رمع نب هللا دبع ناك :ملاس نع يرهزلا قيرط <
 يلصي ال هنأ ريغ اهيلع رتويو هحوت هجو يأ لبق ةلحارلا ىلع حبسي ُد هللا لوسر ناكو :رمع نبا لاق ؛ههحو
 نيأ :لاقف ؛هنع تفلختف رفس يف رمع نبا عم تنك :لاق راسي نب ديعس قيرط نم كلام جرخأو «ةبوتكملا اهيلع
 هيلع لمت 8 هلا ل ومر فنار ةطضح ةوضآ هللا لوشر قلل ':سنلا لاق ةتررا كلفة

 ثيدح :لاقو «سابع نبا نع بابلا يفو :لاق «[577 :مقر] "هعماج" ف يذمرتلاو "أطوملا" يف دمحم هجرخأو
 نأ اوأرو ءاذه ىلإ مهريغو دك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب بهذ دقو ؛.حيحص نسح ثيدح رمع نبا

 .قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوقي هبو «هتلحار ىلع لحرلا رتوي
 لهأ ضعب لوق وهو ءضرألا ىلع رتوأف لزن رتوي نأ دارأ اذإف ؛ةلحارلا ىلع لحرلا رتوي ال :ملعلا لهأ ضعب لاقو

 نع ةفينح يبأ نع "اطوملا" يف دمحم جرخأو ءاّضيأ اهيلع رتولا هزيوحتو ةلحارلا ىلع هتالص تاياور هذه «ةفوكلا
 رتولا وأ ةضيرفلا تناك اذإف .هب تهحوت امنيأ هتلحار ىلع عوطتلا يلصي رمع نب هللا دبع ناك :لاق ءنيصح

 نيتعكرلا ىلع رفسلا يف ةبوتكملا ىلع ديزي ال ناك رمع نبا نأ :دهاحم نع ينادمهلا رذ نب رمع نعو «ىلصف لزن

 اذإف ءضرألاب رتويف رجفلا ليبق لزنيو .ههجو ناك امنيأ ريعبلا رهظ ىلع ليللا يبحيو ءاهدعب الو اهلبق يلصي ال
 .ليللا ىحأ لزنم يف ةليل ماقأ

 ةالصلا يلصي ناكف «ةنيدملا ىلإ ةكم نم رمع نب هللا دبع تبحص :لاق «دهاحب نع دامح نع نابأ نب دمحم نعو

 هنإف ؛رتولاو ةبوتكملا الإ عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجيو ءءامإ هسأرب ئمؤيو «ةنيدملا وحن هريعب ىلع اهلك
 ةاعو هدفا رب يفوت هيو ناك ىييدك ةلمقي 25 هلا لوسو, ناك :لاقف فلل نع تلا ةادشا لوو ناك

 ناك رمع نبا نأ :يعخنلا ميهاربإ نع يبضلا ةريغملا نع هللا دبع نب دلاخ نعو ؛عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا

 نعو «رتولاو ةبوتكملل لزنيو «ئمؤيف ةدجسلا أرقيو ءءامإ ئمؤي اعوطت ههجو ناك ثيح هتلحار ىلع يلصي
 لزن رتوي نأ دارأ اذإف ءعوطتلا ىلص هتلحار هب تهجوت امنيأ ناك :لاق رمع نبا نع عفان نع ناوزغ نب لضفلا

 .هلاجر لبق نم هيف فعض ال ديج دانسإ اذهو «رتوأف

 رتويو ؛هتلحار ىلع يلصي ناك هنأ :رمع نبا نع عفان نع نايفس يبأ نب ةلظنح نع يواحطلا ىورو :يراقلا لاقو
 ناخيشلا هجرخأ ام امأو :هلوقب هفالخ نم هنع يور امع باحجأ مث ءكلذ لعف دعك يبلا نأ معزيو «ضرألاب
 هنأ :هنع باوجلاف «ريعبلا ىلع رتوي ناك #تِلَع هنأ :رمع نبا نع 7٠١[ :مقر ملسمو ٠١9/4 :مقر يراحبلا]

 رطملاو نيطلا رذعل ةبادلا ىلع ىلصي ضرفلا نأ ىلع قافتالاو ءرذعل كلذ نوك زوجيف ءال مومع ال لاح ةعقاو

 َ .اذه هبوجو لبق ناك وأ «هوحنو
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 ناك هنإف ءرتولاو ةبوتكملا الإ ءاميإ عئمؤي ب «ةنيدملا
 ةضيرفلا رس ل اهبناج يأ ةوعيو هيك رم“

 ةلبقلا ليقتست ال كنذإ

 00 وس او

 رتويو ياسا: قلع يلعن نا هلا :اًحيحص اذان رمح نورا ورع اقتل ان ذعر هنآ ير اهتظلا نع شرخ

 لالدتسالا متي الف «بابلا ثيدح فالح وهو :لاق «يلصي ناك كلذك هو هللا لوسر نأ معزيو «ضرألاب

 مدع لصألا نأ كلذ نايبو «ةلحارلا ىلع هزاوج مدع يضتقيف سايقلاو رظنلا هجو امأ «نيثيدحلا نيذه دحأب

 وهو «هتلحار ىلع رفسلا يف هيلصي ال نأ كلذ ىلع رظنلاف «مايقلا ىلع ةردقلا عم اًدعاق ضرألا ىلع رتولا زاوح

 .دعب نم مكحأ مث «رتولا رمأ ظلغي نأ لبق نوكي ةلحارلا ىلع ٌهْكي هراتيإ نأ زوجيو لوزنلا قيطي

 مولعملا نأ يناثلا ئبمو ءانل دضاعم وهو سايقلا ىلإ راثآلاو رابخألا ضراعت يف ريصملا نأ ىلع لوألا باوجلا ئبمو

 تركو تداز مث «ةيفيك و ةيمك تافيفخت هلئاوأو مالسإإلا ئدابم يف ناك دق هنأ ةيعرشلا ماكحألا جردت نم

 ةلقو يشملاو ةكرحلاو مالكلا باي دس نم تاديدشتلا نم ةالصلا 52 اميس ال اًمويف اموي تقرتو ماكحألا

 امك «نيدلا لمكأو ماكحألا تمكحأو تددشتو تحسن مث «كلذ ريغو مالسلا درو ةريثكلا لاعفألاو تاعكرلا

 راتيإلاب اًنعوسنم ضرألا ىلع راتيإلا بوجو نوكي نأ نكمي ناك نإو «نيديلا عفر خسن نايب يف مامهلا نبا لاق
 .سانلا هدروأ ام هيلع دري الف «ةلحارلا ىلع

 مدع انتبثأ هانتبثأ اذإو «ينأيس ام ىلع رابألاب هتاوبثو ءرتولا بوحو نايب 2 هلامكب حقنتي ثحبملا اذه :لوقأ

 ضئارفلا يف ال ننسلاو لفنلل لماشلا عوطتلا يف وه امنإ هزاوج نأ ىلع قفتا دق امل ؛ةلحارلا ىلع هزاوحج

 ةحيحصلا ديناسألاب تبث اذإ هنأ ملعا :خلإ امه لزني ناك .مهفاف يوقلا رذعلا دنع الإ تابجاولاو تابوتكملاو

 ةدم ليوط رفس يف ةريثك اًرارم رتولل رمع نبا لوزن ةددعتملا قرطلاب مهريغو عفانو نيصحو دهاحم نع ةريثكلا

 هبوحو ذئنيح نكي مل هنأ الإ رتولل قيرطلا ىلع هلوزن يف راسي نب ديعس ىلع هراكنإو هرجز نكي مل هنأ رهظ
 هر ماكشلا لبق ةلخارلا ىلع دلك ةراي الاهل وكي لو برتستلاو ديكأتلا قاةرمأ طلغ هقلب الز ,هدنع اًمكح

 ةباحصلا نم هريغ نم هبوحو يف ةوقلاو ةدشلا ىلع ةيصانلا ةحيحصلا رابخألاب هغلب اذإف «هيلع هرجزف

 «رارفلا هنم ام ىلع رارقلا الإ نكي مل الإو ءهسفنب هرثآ كلسملا اذه كرت هيلع ةلادلا رابخألا نم ذبن قأيس امك

 هلوزن مدع نوكي نأب سكعلا روصتي الو (44 :ةرقبلا) «ْمكَسفْنَأ َنْوَسْنَتَو بلا َاَّنلا َنوُوْمأَنأأل كانه قدصيو

 كلذو هل لري ناكف ؛هرمأ ةدشو هبوحو هل رهظ كلذ لبقو .ةباحصلا نم هريغ نع رابخالاب هرمأ ةفح نيح

 ةلحارلا ىلع راتيإلا زاوج مدعو .هبوجحوو هرمأ ةدش ناك فيكف «هتلحار ىلع رتوي ٌهلكي هأر هنأ هسفنب ىور هنأل

 .بانطإلا ةفاخم ىرحأ اهكرت انيأر رخأ هوجو هلو ءهرمأ ةفح هل رهظ مث «قباسلا نامزلا يف هدنع اًنباث
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 [رتولا بوحجو نايبإ
 و ا ع الا الا حا رع ,هثدح نمع («يدبعلا روفعي يبا نع ةفينح وبا سا ها

 نادقو يبجي حججحجحجح77بتب77  ج7حجت7

 الإ نتملاو دنسلا قايس ىلع اوقفتاو «لدعلا ةحلطو يئانشألاو ورسح نباو رفظملا نبا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 يبأ نع ورسح نبال ةياور يفو :خلإ هثدح نمع اوعيطأو اوعمساف رتولا ةالص مكداز هللا نإ :ظفلب هدنعف «ةحلط
 ءاهيلع اوظفاحف «رتولا يهو ةالص مكداز هللا نإ :ظفلب 5 يبلا نع ورمع نب هللا دبع نع لحجر نع روفعي 0607 7 اا ىلا نارا طع 0 :

 نب رصن ىورو ءورمع نب هللا دبع نع دهاجم نع روفعي يبأ نع :لاقف ؛ةفينح يأ نع قورسم نب دمحم ىورو
 نبال ةياور يفو .دهاجم ةياور لثم هعفرف «لوقي ةريره ابأ عمس نمع «روفعي يبأ نع :لاقف «ةفينح يبأ نع بحاح
 نيبت هبو «ثيدحلا ةريره يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي نع روفعي يبأ نع هللا ديبع نب حصان نع ةفينح وبأ :ورسح
 .يئاسنلا ىوس ةعبرألا هجرخأ ثيدحلا اذهو ,ءبحاح نب رصن ةياور يف عقاولا مهبملا

 ريخخ ىهو ةالصب مكدمأ هللا نإ :هعفر ةفاذح نب ةجراح ثيدح نم يدع نباو يناريطلاو نيطقرادلاو دمحأ هاورو

 نع دئرم ريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي قيرط نم يتاربطلاو هيوهار نبا هجرخأو .رتولا يهو «معنلا رمح نم مكل
 مكل يهو رتولا معنلا رمح نم مكل ريخ يه ةالص مكداز هللا نإ :ظفلب «هاعفر رماع نب ةبقعو صاعلا نب ورمع

 دشار نب هللا دبع نع ديزي نع :الاقف قاحسإ نباو ثيللا هفلاح :ظفاحلا لاق ءرجفلا ع ولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب اميف

 ملكتو «يئاسنلا هقنو «يرصم دشار نب هللا دبعو ,ظوفحملا وهو «ةفاذح نب ةجراخن نع ةرم يبأ نب هللا دبع نع

 .ضعب نع مهضعب عام يف يراخبلا
 لاق «مكاحلا هجرخأ ةرصب يبأ نع صاعلا نب ورمع نع ميمت يبأ نع ةريبه نب هللا دبع نع ةعيمل نبا هاورو

 يطقرادلا هاورو «ةريبه نبأ نع نيديح نيهجو نم ىاربطلاو دمحأ هحرخأ لب (ةعيش نبا هب درفني مو :ظفاحلا

 «هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يطقرادلا هج رخخأو ,هوحن سابع نبا ثيدح نم ياربطلاو

 .نسح هدانسإو «يردخلا نع "نييماشلا دنسم" يف يناربطلاو

 هلاوقأ رخآ وهو «ءبحاو هنأ هنع ّيمسلا دلاخ نب فسوي ىورف رتولا يق مامإلا نع ةياورلا فلتخا هنأ ملعا مث
 وه :"يعليزلا 0 "ةيانعلا"و "طايل فو ءحصألا وه :"يفاكلا"و "ةينانلا" يف لاقو ,"طيحملا" يف هحّحصو

 ذحأ هبو ةئس هنأ هنع ميرم يِبأ نب حون ىورو «ءرفز لحأ هبو «ضرف هنأ هنع دامح ىورو .هبهذم نم رهاظلا

 تبثي مل هنأ قحلاو :مامهلا نبا لاق ءاليلد ةنسو ءاّملع بجاوو المع ضرف هنأ امهنيب خياشملا قفوو «هابحاص

 يف امك بتاورلا ننسلا دكآ هنكل ءامهدنع ًاليلدو اًداقتعاو ًالمع ةنس وهف «هايفنف ءامهدنع بوجولا ليلد
 ظ .ةياورلا رهاظ يف اًضيأ امهدنعو ؛هدنع هؤاضق بحجيو «"عئادبلا"
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 ا ا وت نو و اتا 25 هللا لوس: لاق :لاق .رمع نبا نع

 دواد وبأ هثيدح جرخأ ةفاذح نب ةجراح :ّذ ةباحصلا نم ةدع نع يورم ثيدحلا اذه :خلإ رمع نبا نع

 ١١44[« :مقر ]444/١« "هكردتسم" يف مكاحلاو [45؟ :مقر] يذمرتلاو ١١54[ :مقر] هجام نباو 5١8 ١[ :مقر]

 41١55[ :مقر ]23٠١/4 "همجعم" يف يناربطلاو [70:مقر 23/1] "هننس" يف ئطقرادلاو ,"هدنسم" يف دمحأو
 هللا هلعج رتولا يهو ءمعنلا رمح نم مكل ري يه ةالصب مكدمأ هللا نإ :لاقف دي هللا لوسر انيلع جرح :لاق
 .دانسإلا حيحص ثيدح لاقف مكاحلا هححصو «رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب اميف مكل

 يدع نبا هاور هنأ :ياثلاو .بيرغ ثيدح ةفيذح نب ةجراخ ثيدح :يذمرتلا لاق هنأ :لوألا :هوحوب ضرتعاو

 هلعأ هنأ :ثلاثلاو .ةياور نيعي ضعب نم ءالؤه ضعب عامس فرعن ال :لاق هنأ يراخبلا نع لقنو ؛"لماكلا" يف

 باوحلاو .هفعض هنأ نيطقرادلا نع لقن هنأ :عبارلاو .دشار نب هللا دبعبو قاحسإ نباب "قيقحتلا" يف يزوجلا نبا

 حيحص ثيدحو «بيرغ حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لوقي اميرف ؛ةحصلا يئانت ال ةبارغلا نأ :لوألا نع

 ام ىلع يئبم هنأ :يناثلا نعو .رضم ريغ وهف يباحصلا نع يعباتلا درفتل ؛هاجرخي ملو :مكاحلا لاق ءبيرغ
 .ىقللا ناكمإب ءافتكالا روهمجلا دنع حيحصلاو «ىقللاب ملعلا نم يراخبلا هطرتشا

 نويع ىلع عالطالا نم ىفخي ال ام ىلع هليدعتو قاحسإ نب دمحم قيثوت ححارلا هب قوثوملا نأ :ثلاثلا نعو

 دشار نب هللا دبعو «هريغو يذمرتلا ةياور يف امك بيبح يبأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا هعبات دقف ملس ولو «رثألا

 نع يرصب يمور اذهو ءديعس يبأ نع يرصم وهف ئطقرادلا هفعض نمو «لاجرلا بابرأ هقثو امك ةقث قودص
 هب ضري مل ام ىلع ءانبف ؛ةعطقنم ةحراخ نع هتياور نأ ىلإ يراخبلا راشأ هنأ نم "بيرقتلا" يف هلاق امو «ةجحراخ

 .تاقثلا يف نابح نبا هدع اذه هللا دبعو «ىقللاب ملعلا هطارتشا نم روهمجلا

 "همجعم" يف يناربطلاو "هدنسم" يف هيوهار نب قاحسإ امهثيدح جرخأ رماع نب ةبقعو صاعلا نب ورمعو
 عولط ىلإ ءاشعلا نيب اميف مكل يهو ءرتولا معنلا رمح نم مكل ريش يهو ةالص مكداز لجو ّرع هللا نإ :اًعوفرم
 ل هنأ :هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ئطقرادلا هثيدح جرحخأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو ءرجفلا

 سابع نباو «[7 :مقر «1/1] رتولاب انرمأف ةالص مكداز هللا نإ :لاق مث هيلع ئثأو هللا دمحف انعمتجاف انرمأ

 مكداز هللا نإ :لاقف اًرشبتسم ٌدلُو يبلا جرح :لاق "همجعم" يف يناربطلاو ,"هننس" يف نطقرادلا هثيدح جرحأ

 .فعضتسا نم هيفو ١١5801[« :مقر 2751/1١١1 رتولا يهو ,ةالص

 ةرصب ابأ تعمم :لوقي صاعلا نب ورمع قيرط نم"كردتسملا" يف مكاحلا هثيدح جرخأ يرافغلا ةرصب وبأو
 ةالص ىلإ ءاشعلا نيب ام اهولصف ءرتولا يهو «ةالص مك داز هللا نإ :لوقي لك هللا لوسر تعم :لوقي يرافغلا

 - 2 :نيهجوب هنع باوجلاو «ةعيمل نباب يهذلا هلعأو ,مكاحلا هنع تكسو 50١4[« :مقر :584/9] حبصلا
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 ه9: ٠١.١ ع ام م.م. و و م مه م هام دو و عم عاق ام مو و واو جم هو هامه مه دو و نه اق اه و و هاه هو هاه جه هاهم همه و هاف ع هاه هاه ها و هو نه عه اه مه و هو ١ نه ه6 »ع هلا

 يف يناربطلا دنع رخآ اقيرط هل نأ :يناثلاو .ةقباسلا ثحابملا يف ّرم ام ىلع ملسم يف هل جّرع ةقث هنأ :لوألا -

 امهدنع رخآ اقيرطو «ميمت يبأ نع ةريبه نبا نع ديز نب ديعس نع كرابملا نبا نع "هدنسم" ف دمحأو ,"همجعم'

 "كلام بئارغ" يف ئطقرادلا هثيدح جرحخأ رمع نباو «هب ةريبه نبا نع ميعن نب ريصن نع دعس نب ثيللا نع

 نإ !سانلا اهيأ اي :لاق مث «هيلع ىثأو هللا دمحف ءربنملا دعصف «هءادر ري ههجو اًرمحم هلي هللا لوسر جرح :لاق

 يف يناربطلا هثيدح جرحأ يردخلا ديعس وبأو ءفعضتسا نم هيفو «رتولا يهو مكتالص ىلإ ةالص مكداز هللا

 .نسح هدانسإو «رتولا يهو «ةالص مكداز هللا نإ :اًعوفرم "نييماشلا دنسم" هباتك

 ىوقتي ضعبلاف ءاهعيمج فعض ملس ولو «ةديج اهضعب نكل فعضتسا نم اهضعب يف ناك نإو قرطلا هذهو

 يف مالكلا وه اذه ؛جاجتحالا ةلباق هريغل حيحصلا وأ نسحلا ةجرد غلبت قرطلا ةرثكب فاعضلاو ءرحخآ ضعبب

 ءانتعالاو «هنأشب مامتهالا ةياغ :لوألا :هوجوبف ثيدحلا نتمب رتولا بوجو ىلع لالدتسالا امأو .قرطلا جيرخت

 نايبو «ةباحصلا عامتجاب رمألاو «هيلع ءانثلاو هلل دمحلا ديهمتو ءربنملا دوعصو «هحولا رارمحا يور يح هناكمب

 .اهننسو ضئارفلا لكاوش نم هلك اذهو «كلذ ريغو ؛معنلا رمح نم ةيريخلا

 ورمع قيرط يف امك رمألا ظفلب وأ «ةرصب يبأ قيرط يف امك رمألا ةغيصب ةحرصم قرطلا ضعب نوتم نأ :ىاثلاو

 ممكداز" :ظفل نم ذوحأم :ثلاثلاو .ةرورضب الإ هنع لدعي الو ءبوحجولا يف ةقيقح رمألاو «بيعش نب

 د يِنلا ىلإ فاضت امنإ ننسلاو :ىلاعت هللا ىلإ ةدايزلا فاضأ هنأ :لوألا :هجوأ ةثالث هلو ءمكداز يعم. "مكدمأ"و

 .اهل ةياهن ال امنأل ؛لفاونلا يف ال ددعلا ةروصحم امنأل ؛تابجاولا يف ققحتت امنإ ةدايزلاو ,"مكداز" :لاق هنأ :يانلاو

 ةبه بهو اذإ هنمث يف داز :لاقي ال «هيلع ديزملا سنج نم ناك اذإ ققحت امنإ ءيشلا ىلع ةدايزلا نأ :ثلاثلاو

 ءابجاو راصف ؛يعطق ريغ ليلدلا نأ الإ «دئازلا اذكف ضرف هيلع ديزملاو عاب اذإ ةبهلا ىلع داز :لاقي الو «ةأدتبم

 جرخل اًبجاو ناك ولو ءمههل ةمزال ريغ هنأ ىلع لدي ةالصب مكدمأ :التفع هلوق نإ :يباطخلا هلاق ام طقس اذهيو

 :اضيأ يور دقو :لاق ؛مالكلا نم كلذ وحن وأ ءمكيلع ضرف وأ ؛مكمزلأ :لوقيف مازلإلا ةغيص ىلع هيف مالكلا

 مكدمأ دقف ءاهيف رتو ال عفش تاولصلا لفاون نأ كلذو «لفاونلا نم ةدايزلا هانعمو «ةالص مكداز دق هللا نإ

 .رتولا وهو ةأيهلاو ةروصلا كلت ىلع لبق اهفولصت اونوكت مل ةالص مكدازو «ةالصب

 ىلع ةلمتشم اهظافلأ ضعبب رمع نبا نع هثدح نمع روفعي يبأ نع مامإلا ةياور نأ ىلع رهاظ طوقسلا هجوو

 ملسن ال مث رضم ريغ ةقثلا ةياور يف عاطقنالاو «مكيلع ضرتفا هللا نإ :اةيلَع هلوق وهو ؛ضارتفالاو مازلإلا ةغيص
 .ربدتف «ماقملا اذه يف يراقلاو ئيعلا هلاق ام رثكأ اذه ؛موزللا مدع ىلع "مكدمأ" ةلالد
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 ءرتولا مكدازو مكيلع ضرتفا هللا نإ :ةياور يفو ءرتو وهو «ةالص مكداز هللا نإ
 رمع نبأ نع تابوتكملا ىلع

 ورمع نب هللا دبع نع لحر نع روفعي يبأ نع :ظفلب "هدنسم" يف ورسح نبا هجرحأ اذكه ا مك داز هللا لإ

 نع :ظفلب ةفينح يِبأ نع قورسم نب دمحم هاورو ءاهيلع اوظفاحف رتولا يهو ةالص مكداز هللا نإ :ٌهّلي يبلا نع
 عمس نمع «روفعي يبأ نع ظفلب مامإلا نع بجاح نب رصن هاورو ءورمع نب هللا دبع نع دهام نع روفعي يبأ

 نب حصان نع ةفينح وبأ :ورسح نبال ظفل فو ءدهاجم ةياور لثم هركذف دك هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ

 .ةريره يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي نع روفعي يبأ نع هللا ديبع

 دعب رضي ال, فالتحالا اذهو «ىيحي وه ةريره يبأ ثيدح يفو ,دهاجب وه ورمع نبا ثيدح يف مهبملا نأ رهظف
 ةحسن يف دنسلا ظفلو «ةمجرتلا يف هانركذ امك هيف ملكتم هنإف ؛ةياور يف حصان ريغ مهلك تاقث مهو «ةاورلا ةقث

 بتك نم رهاظلاو ؛«صاعلا نبا يأ ورمع نب هللا دبع وه اهلك "رهاوجلا دوقع" ظافلأ فو رمع نبا اندنع دنسملل

 الإ ةعبرألاو يدع نباو يناربطلاو نطقرادلاو دمحأ هجرحأ ثيدحلا مث .اًرغصم ال اًربكم هللا دبع نب حصان لاجرلا

 .انرك ذ ام. رماع نب ةبقعو صاعلا نب ورمع نع دئرم ريخلا يبأ نع بيبح
 نع ةرم يبأ نب هللا دبع نع دشار نب هللا دبع نع :الاقف قاحسإ نباو ثيللا هفلاخو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 نم مهضعب عامس ف يراخبلا ملكتو ,يئاسنلا هقثو يرصم دشار نب هللا دبعو ءظوفحملا وهو «ةفاذح نب ةجراخ

 نباو مكاحلا هجرخأ ةرصب يبأ نع صاعلا نب ورمع نع ميمت يبأ نع ةريبه نب هللا دبع نع ةعيهل نبا هاورو «ضعب
 صخت لئالدو اصوصن رتولا بوجو ىلع ةفينح يبأ مامإلل نأ ملعا .ريثك هقثو دقو ءاندنع جتحم ةقث اندنع ةعيمل

 مكتالص رخآ اولعحا :اعوفرم رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع قيرط نم يراخبلا هاور ام :اهنم ءاصوصحخ هب

 .بوحولا رمألا رهاظو ءارتو ليللاب
 بويأ يبأ نع ١١1٠[ :مقر] هحام نباو ١7١[ :مقر] يئاسنلاو ١577[ :مقر] دواد وبأ هحرحأ ام :اهنمو

 نإف ؛دكأتملا يمورللا توبثلاو بوجاولا وه قحلا ظفل رهاظو «لعفيلف ةدحاوب رثوي نأ بحأ نمو «لعفيلف

 نع هريغو دواد وبأ هحرخأ ام :اهنمو .هيلع قحتسا نم ىلع قحلا بحاص قحتسملا ىلإ هؤادأ بجي امث قوقحلا

 قح رتولا ءانم سيلف رتوي مل نمف قح رتولا ءانم سيلف رتوي مل نمف قح رتولا :اعوفرم هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع

 ١4١19[. :مقر] انم سيلف رتوي ل نمف

 «تباث بجاو يأ وكلا :هلوقو .هححصو 1 ردكم" ُُق مكاحلاو دواد وبأ هاور :"ةيانبلا" 5 ييعلا لاق

 اميس الو ءبحاو وأ ضرف كرات قح يف الإ اذه لئثم لاقي الو ءديدش ديعو امنأل ؛ثيدحلا ةيقب هيلع ليلدلاو

 - 2 .ننسلا قح يف تأي مل تاديكأتلا هذي مالكلا اذه لثمو «تارم ثالث مالكلا يف راركتلاب دكأت دقو
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 لبق اورتوأ :اعوفرم ديعس يبأ نع امهريغو ١١49[ :مقر] هجام نباو [754 :مقر] ملسم هجرخأ ام :اهنمو -

 .يئاسنلاو يذمرتلا هاورو «ةفراصلا نئارقلا نع ةقلطم رمألا ةغيص قالطإ نم ذوخأم لالدتسالاو ءاوحبصت نأ
 نع مان نم :اعوفرم هريغو [ع55 :مقرإ هجام نبا 0 ل ثيدح :اهنمو

 هجوو ([555 :مقر] يذمرتلاو ١47١[ :مقر] دواد وبأ هاورو ءهركذ وأ حبصأ اذإ لصيلف هيسن وأ رتولا

 ديز نب هللا دبع نع ةبيتق قيرط نم يذمرتلا هجرحأو ءءادألا بوجو ىلع عرف ءاضقلا بوجو نأ :جاجتحالا

 :يذمرتلا لاق ؛[457 :مقر] حبصأ اذإ لصيلف هرتو نع مان نم :لاق دك يبلا نأ :ًالسرم هيبأ نع ملسأ نب
 .لوألا ثيدحلا نم حصأ اذهو

 لاقف ؛نورتوي ال ماشلا لهأ دجوف «ماشلا مدق لبح نب ذاعم نأ هلئسن هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع هجرخأ ام :اهنمو

 525 هللا لوسر تعمس ءمعن :لاقف ؟مهيلع كلذ بجاوو :ةيواعم لاقف ؟نورتوي ال ماشلا لهأ ىرأ يل ام :ةيواعمل

 نع دوسألا نع رازبلا جرخأ ام::اهنمو ءرجفلا عولط ىلإ ءاشعلا نيب ام اهتقوو ءرتولا يهو ةالص يبر نداز :لوقي
 .هيجوت الب بولطملا يف صن وهو «يراقلا لاق اذك ءملسم لك ىلع بجاو رتولا :ٌهك ينلا نع هللا دبع
 «هنم فرط ىلإ دوعن مث «هب لالدتسالا قيرطو ءاهيلع امو امل امو هتاجيرخت تقبس دقو «ةدايزلا ثيدح :اهنمو

 هجرخأ «رماع نب ةبقعو «صاعلا نب ورمع ثيدح قيرط يف نمحرلا دبع نب ةرق نيعم نب ىيي فعض :لوقنف

 نب دئرم ريخلا يبأ نع بيبح نب ديزي نع نمحرلا دبع نب ةرق نع زيزعلا دبع نب ديوس نع هيوهار نب قاحسإ

 .اعوفرم رماع نب ةبقعو صاعلا نب ورمع نع ينزيلا هللا دبع

 «يرصبلا يرفاعملا ليئربج نزو ةيناتحت مث ةحوتفم ةلمهمم ليئويح نب نمحرلا دبع نب ةرق :"بيرقتلا" ف لاقو
 هب دتعي امم يهو «بتارملا ةسماح يف هلعح دقف 56054١[. :مقر] ةعباسلا نم ريكانم هل ,قودص «ىيجي همسا :لاقي

 .هضعب هقثوو «""'مهحاحص" يف امهريغو ةناوع وبأو نابح نبا هل جرخأ دقو «ةسداسلا فالخب عباتم الب لوبقم

 نع ةمركع نع هنع يناربطلاو وه هجرحأ سابع نبا ثيدح قيرط ف نمحرلا دبع نب رضن ينيطقرادلا فعضو
 فاح وه ان ةدصافع يرق عيدا نم تيعصلا نكلا ءاك ورتع ”نيرشلا" قف :نويطابأ ليج و: يتابع وبا

 ."كلام بئارغ" يف هحرحأ رمع نبا ثيدح يف نوجلا يبأ نب ديمح فعضو
 دعب هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح قيرط يف يرازفلا يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم فعضو
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع جاجح نع رمحألا دلاخ يبأ نع ةبيش يبأ نبا دنع رحأ قيرط هلو «هجنا رخخإ

 يقابو ءنسحلا ةجرد نع لزني ال كلذ عمو ء.جاجح يف ملكت دق نكل ءدانسإلا حيحص وهو ءاعوفرم هدح
 قرطلا ددعتبف اهعيمج فعض ملس ولو ؛ةنسح وأ ءاهريغل وأ ءاقاذل ةحيحص يهف ءاهيف مالك ال قرطلا

 95 .نسحلا ةجرد ىلإ غلبت اهترثكو



 رتولا بوجو ثايب فك ةالصلا باتك
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 مكداز ىلاعت هللا نإ :لاق ديو هنأ حيحص دنسب مكاحلاو يقهيبلا جرخأ هنأب نتملاب جاجتحالا قيرط ىلع دروي مث -

 اذه ىلع رصحني ال انليلد نأ :باوجلاو .رجفلا ةالص لبق ناتعكر يهو الأ ؛معنلا نم ريخ يه مكتاولص ىلإ ةالص
 هدارفناب اهضعب وأ «هدارفناب اهنم دحاو لك ال ء«بوجولا تبثت اهعومجم. اهلك لئالدلا هذه ةلمجلابو .ثيدحلا

 يعكر يف امك ددشتلاو ظلغلا ةياغ ىلإ هغولبو ةينسلا رمأ دكأت ىلإ رمألا غلبي اهضعبو ءاهنم لك ال «هيلع لدي
 .ننسلا رئاس فالخب ءضرفلا ةيعبتب اهئاضقب انرمأو «ةدكؤملا ننسلا رئاس نم دكآ امهانلعج اذلو «رجفلا

 ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع شايع نب ركب يبأ قيرط نم يئاسنلاو دواد وبأو يذمرتلا هحرخأ ام :اهنمو

 رتو هللا نإ :لاق و تي هللا لوسر نس نكلو «ةبوتكملا مكتالصك متحب سيل رتولا :لاق ههجو هللا مرك يلع نع

 :لاق مث «سابع نباو دوعسم نباو رمع نبا نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق «نآرقلا لهأ اي اورتوأف رتولا بحي
 :لاق ءيلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع هريغو يروثلا نايفس ىورو .نسح ثيدح يلع ثيدح

 نمحرلا دبع انثدح «رادنب كلذب انثدح تك هللا لوسر اهّنس ةنس نكلو «ةبوتكملا ةالصلا ةئيهك مدحب سيل رتولا"
 قاحسإ يبأ نع رمتعملا نب روصنم ىور دقو «شايع نب ركب يبأ ثيدح نم حصأ اذهو «نايفس نع يدهم نب

 .شايع نب ركب يبأ ةياور وحن
 نم رهاظ لالدتسالا هجوو .ثيدحلا نم ينأيس ام ىلع يلع نع مصاع نع قاحسإ يبأ نع مامإلا قيرط اذهو
 ابحتسم هنوكو دي هللا لوسر اهّنس ةنس هنوك نمو ءاّبحاوو امتح هنوك يفن نم انهه مهوتي امو «رمألا ةغيص
 لاهجلاب ال هب ملعلا لهأو هظافحو ءنآرقلا لهأب هصيصخت نمو ءرتولا بحي رتو هللا نإ :هلوق نم ابحاو ال ابوبحم
 متحلاو بوحولا سفن وه سيل -ههجو هللا مرك- هرثأ ف بولسملا يفنملا نألف ؛لوألا امأو .ءيشب سيل هلك

 هديؤي لب اندوصقم يفاني ال وهو «ةيعطقلا ةيضرفلا يف تابوتكملا بوحول هتلئامع. ديقملا بوجولاو متحلا وه لب
 «يفنلا نايب نايبلا ماقم يف هنوكل نايبلا اذه نإ :انلق وأ :يعفاشلا مامإلا ةقيرط ىلع ةفلاخملا موهفم انيرحأ ول

 .اًبجاو نوكيف ءاهلثم ال تابوتكملا نم بيرق هنأ ىلإ ريشي اضيأو
 تارابعلا فو «تارواحملا يف مهمالك يف عئاش وحنلا اذهو «ةنسلاب هبوحو تبث ام ةنسلا ئععم نألف ؛يناثلا امأو

 نمو هنم معأ يه لب اًبحتسم هنوك ىلإ رمألا دوقي ال ةيبوبحملا قلطم نألف ؛ثلاثلا امأو «ريثك اًضيأ ةيهقفلا

 عيمج نآرقلا لهأب دارملا نلف ؛عبارلا امأو .ةبوبحم ءاهيلع ثوئحم ءاهيلإ بودنم رومأ اهلك امهنأل ؛ةنسلاو بحاولا

 نولوتم «هيهاونب نوهتنم «هرماوأب نورمتؤم ؛هماكحأل نوداقنم .هب نونمؤم «نآرقلا لهأ مهلك مهفإف «نينمؤملا
 نم هجام نبا هجرخأ امك دوعسم نبا نع يور امو «هليصافتب نيملاعلاو .هظافح صوصخ ال هتوالتو هظفحب

 - .هريغ ىلع ةجح سيل يباحصلا يأرف «ملعلا لهأب صيصختلا



 رتولا بوجو تايب 8 ةالصلا باتك
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 دق للا دنع لافف ؟ ره: تخاوأ رتازلا قع رعغ نأ لاس لحرب نا قلبها "اولا" ىف كتاضذاؤو امة اهيا

 رتوأو دم هللا لوسر رتوأ :لوقي هللا دبعو «هيلع دّدري لجرلا لعجف نوملسملا رتوأو لي هللا لوسر رتوأ
 اًثوبث تبث دقو نوكي ال فيك هنأب هلاؤسل باوج هنإ ثيح نم هبوجو ىلإ ريشم اذهو «[؟١07 :مقر] نوملسملا
 رئاسك ةيعطقلا ةيضرف مهفي الئل ؛هبوجو ةحارصب لقي لو ؟صخش نع فلخت ريغ نم مئادلا يقافتالا طمنلا اذمي

 يفنو «هل ةيلمعلا ةيضرفلا ىلإ ءامإ وهف «نيدلا ناكرأ هب لمع «لمعلا يرورض يلمع ضرف وه لب «تابوتكملا

 .ةيعطقلا ةيداقتعالا ةيضرفلا

 نأ يواحطلا رفعج وبأ ظفاحلا ركذو :"ةيانبلا" ف ئيعلا لاق ؛هئاضق بوجو ىلع دقعنا عامجإلا نأ :اهنمو

 عامجإلا داقعنا مث ؛هيلع عرف هنإف ؛ءادألا بوجوب الإ بجي ال ءاضقلاو .ةباحصلا نم عامجإ رتولا ءاضق بوجو

 يراقلاو ثيدحلا حارش مالكو ؛"يذمرتلا" نم دافتسي ام ىلع هيف اًملكتم ناك نإو هئاضق بوحو ىلع

 رمألا اذه ىلإ مهفالتحا دعب وفلاخملا عحري وأ ء«داحآلا قيرطب عامجإلا اذه لقني نأ زوجي نكل «مهريغو

 رتولا يهو ةالص مكداز هللا نإ :رمع نبا نع مامإلا ةياور حرش ف يراقلا هلاق ام :اهنمو .مهفاف يقافتالا

 اهيلع ةظفاحملاب صخ ثيح هذحأم ثيدحلا اذه ناكو ءرتولا يه ىطسولا ةالصلا نإ :ليق دقو ءاهيلع اوظفاحف

 .(؟7/ :ةرقبلا) 4 ىطْسُوْلا ٍةالّصلاَو ِتاَوَلَّصلا ىَلَع اوظفاَحلا :هناحبس هلوق قبط

 «ضئارفلا نم ةجرد نودأ هنأ هيف مهفالتحا عم اوقفتا :لاق هنأ :شمعألا ركب يبأ نع نئيعلا لقن هنأ ملعا مث

 ةين نودب زوجي الو ءاّيسان وأ اًدماع كرتلاب اهؤاضق بجيو «ةثلاثلا ةعكرلا يف ةءارقلا بحتو ؛هدحاج رفكي الو

 نمل تاملك انهه مث .حالسلاب مهلتاق كرتلا ىلع نيرصم اوناك نإف «ةالصلا يف ةين هتفكل ةنس ناك ولو «ءرتولا

 اًصن اهلئالد وأ ىوعدلا نيع يف حدقلاب بوجولاب لئاقلا ىلع درلا وأ «ةينسلا تابثإ ثيح نم هبوحو ملسي ال

 يف رتولا نو يبلا امهملعي مل ثيح نميلا ىلإ هثعب يف ذاعم ثيدح :اهنمو .يبارعألا ثيدح :اهنم ءاسايقو

 ىلع هراكنإ يف هو تماصلا نب ةدابع ثيدح :اهنمو .رتولا يف ةلحارلا ىلع هتالص :اهنمو «ةالصلا تابوتكم

 .امهريغو يمرادلاو دواد وبأ هحرخأ ام ىلع رتولا بوجوب :هلوق يف دمحم يأ

 رافكإ مدع نم هيف ننسلا راثآ روهظ :اهنمو ءناضمر مايق نايب يف رتولا مكيلع بتكي نأ ةفاخم ثيدح :اهنمو

 ءرتولا :عوطت مكل نهو «ضئارف ىلع نه ثالث :اعوفرم سابع نبا ثيدح :اهنمو «هل نيذأتلا مدعو «هدحاج

 :اهنمو ."هكردتسم" يف مكاحلاو ٠١5٠[ :مقر 2381/1]"هدنسم" يف دمحأ هجرخأ ء«يحضلا ةالصو ءرجفلاو

 لوقلا :لمحملا باوجلاو ءاضيأ رجفلا ةنس يف ةدايزلا دورو :اهنمو .ءارسإلا ةليل تاولصلا ةيضرف يف سنأ ثيدح

 - يف امك اًبوتكم بحجاو لك سيلو ءاهيف فلتخملا تابحاولا لب «تابوتكملا نم هنوكب لوقن ال انإف ؛بحوملاب



 رتولا بوجو نايب 1 ةالصلا باتك

 «رتولا يهو «ةالص مكداز هللا نإ :ةياور فو «رتولا ةالص مكداز هللا نإ :ةياور يفو

 هذ اًيلع تلأس :لاق ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع ةفينح وبأ -4

 يف ةدايزلا ثيدحو «ةلحارلا ىلع ةالصلا امأو ءوهسلا قدحجسو «رطفلا ةقلصو «تيملا لسغو «نيديعلا ةالص -

 ءاندوصقم سابع نبا ثيدح ياني الف ؛اضيأ يعطقلا ضرفلا ريغل عوطتلا لمشي دقو ءامهاوج ّرم دقف رجفلا ةنس

 225 هدارم نأ وأ «يارعألا ثيدح يف جحلا بوحوك نيتعقاولا نيتاه دعب هبوحو نأ :يناثلاو لوألا نع لصفملا باوجلاو

 سيل هنأب احيرصت هيف نأ ةدابع ثيدح نعو «ةدح ىلع صاخ تقو اهنم لكل يلا تاولصلل نايب ذاعم ثيدح يف

 يأف «يمرادلا يف امك يباحص اًضيأ دمحم ابأ نأ ىلع هب لوقن نحنو ةينطرفلا ةيلقن قيس علا راسلا# اكئاَو

 .يفانلا ىلع مدقم تبثملا اًضيأو «ةجحب سيل يباحصلا يأر نأ ىلع هيلع ةدابعل ناححجر

 سمخلا تاولصلا ةيضرف نع هبوجو رحخأت ىلإ ريشم هسفن "ةالص مكداز" :ثيدحلا ظفل نأب ءارسإلا ثيدح نعو

 ثيدح نعو «كلذ دعب ةريثك ءايشأ مرح دقو ١( 4 :ماعنألا) (َّنَلإ يِحوُأ ام يِف ُدحَأ ال ْلَفإل :ىلاعت هلوق يف امك
 ةفاحملا ثيدح نعو «ييعلا هلصف امك نوحورحب هقرط يفو ركنم بيرغ وه :يهذلا لاق «فيعض هنأب سابع نبا

 رتولا هل لاقي دقو ءاهعومجم بوحوب لوقن الو ءرتولا عم دجهتلا وهو «ليللا ةالص عومجم ىلإ ةعجار ةيبوتكملا نأ

 ننسلا نيب ةكرتشم يه لب «نئسلاب راثآلا كلت صاصتخا عنم ننسلا راثآ روهظ نعو «ثيداحألا يف امك اًضيأ

 يف ليصفتلاو ءاذه اهانفلسا انك فرحوا ىلإ ةينسلا نع هحرخي رخأ راثآ رتولل لب ةيعطقلا ريغلا ةينظلا تابجاولاو

 ظ .اهريغو «"راثآلا يناعم"و "ريدقلا حتف"و "ةيانبلا"

 552 :ةرقبلا) «ىطْسْوْلا ٍةالَّضلاَو ٍتاَولَّصلا ىَلَع 000 :ىلاعت هلوق يف امك رتولا بوجو هيف :اهيلع اوظفاحف
 رتولا تكرت ينأ بحأ ام :لاق هنأ :باطخلا نب رمع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ نع دمحم جرخأو

 ميهاربإ ليسارمو ؛هرهاظب اًضيأ ثالثلا نيب لصفلا مدعو ءارهاظ بوحولا ديفي وهو «معنلا رمح يل نأو ثالثب
 اذكه :ةفينح وبأ .ئيعلا هطسب امك ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغو ةفينح يبأ لوق بوحولاو «ةربتعم

 .رم اميف هجيرخت قبس دق «يعيبسلا :قاحسإ يبأ .هنع ريبزلا نب هللا ديبع هاور

 «نوراه نب ديزي انثدح "هدنسم" يف ديمح نب دبع هاورو لإ يغبني الف :ظفل ريغب ةعبرألا هجرحأ :خلإ ايلع تلأس

 ديؤيو «هوعدت الف ةنس هنكلو «ةالصلاك متحب رتولا سيل :ظفلب هب مصاع نع قاحسإ يبأ نع ةبعش انئدح
 :مقر ]4448/١« مكاحلاو ١419[ :مقرإ دواد وبأو [؟5059 :مقر .,هال/ه] دمحأ هجرحأ ام بوجولا

 - (حيحص :مكاحلا لاقو ءانم سيلف رتوي مل نمف قح رتولا :ظفلب «هيبأ نع ةديرب نبا ثيدح نم [|! ١5



 رتولا بوجو نايب ما ةالصلا باتك

 يغبي الف دلك هللا لوسر ةنس نكلو الف ةالصلا قحك امأ :لاق ؟وه قحأ رتولا نع
 زوجي الف اهلثم ايعطق اضرف سيل 0

 .هكرتي نأ دحأل

 هدنع يكتعلا نأ :يراخبلا نع لقنو «ةديرب نبا نع يكتعلا هللا ديبع قيرط نم " هننس" يف يقهيبلا هجرحأو -

 ."ءافعضلا باتك" يف هلاعدإ يراخبلا ىلع ركنأو .ءثيدحلا حلاص وه :متاح وبأ لاق :انلق «ريكانم

 وه :لاقو ءءافعضلا يف بينملا ابأ هركذل ؛يراخبلا ىلع ركني متاح وبأ ذحأو «هريغو نيعم نبا هقثو دقو :تلق
 لاقو «تابولقملاب تاقثلا نع درفني نابح نبا لاق نكل هب سأب ال يدنع وه :يدع نبا لاقو .,ثيدحلا حلاص

 سيلف رتوي مل نمف قح رتؤلا :هعفر «هيبأ نع ةديرب نبا نع هثيدح لقنو «"هنازيم" يف يبهذلا لقن اذك فيعض :يئاسنلا
 الإ ةعبرألاو "هحيحص" يف نابح نباو دمحأ جرخأو .عطخي قودص "هبيرقت" يف رجح نبا لاقو ءانالث اهلاق نم

 ,دوعسم نبا نع "هدنسم" يف رازبلا ىورو ءملسم لك ىلع بحاو قح رتولا :هعفر بويأ يبأ نع يذمرتلا
 نم :هعفر ةريره يبأ نع دمحأ ىورو هيف فلتخم يفعجلا هدنس فو ءملسم لك ىلع عار رتولا :هعفر

 .فعضي ام هدنسو ءانم سيلف رتوي

 دبع نع رذ نع ديبز نع مامإلا قيرط نم ةحلطو رفظملا نباو ئرقملا اهجرخأ مامإلا نع ةياورلا هذه نأ ملعا مث

 يئاسنلا دنعو ءيواحطلا هجرخأو ؛"تاعكر ثالثب رتوي ناك" :ظفلب ءاعوفرم دوعسم نبا نع ىزبأ نب نمحرلا
 :مقر] "رتولا يعكر يف ملسي ال ناك" :ظفلب هتعفر «ةشئاع نع ماشه نب دعس نع قوأ يبأ نب ةرارز قيرط نم

 نبا ركذو ١١5٠[« :مقر ]547/١« "نهرخآ يف الإ ملسي ال ثالثب رتوي ناك" :اهنع مكاحلا هاورو 64

 ءيلعو ءرمع مهنم ءنهرخآ يف الإ ملسي ال ثالثب رتولا مهنع يور ةباحصلا نم ةعامج "ديهمتلا" يف ربلا دبع
 .سنأو «يبأو ءديزو ءدوعسم نباو
 نع ىزبأ نبا نع رذ نع ديبز نع هنع ورسح نبا هاور دقف «نتملاو دنسلا اذهي دنسملا اذه يف ثيدحلا اذه امأو

 لاقو .دمحأو يئاسنلا هجرخأو ,يواحطلا هجرخأ اذكهو ءدوعسم نبا اوركذي ملف ةعامج هنع هاور ؛دوعسم نبا

 نم رهاظ هنكل ,دجن مل نإو رذ ةينك رمع ابأ نأ نيبت اذمبو «رتولا يف ةءارقلا يف ىوري ءيش حصأ اذه :قاحسإ

 نبا نع ريبح نبا نع نيطبلا ملسم نع لوخم نع اًضيأ مامإلا هاورو ؛دوعسم نبا طقاسلا نأو «هنبا رمع نوك
 .هنع يواحطلاو هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأو ورمع نب ناميلس هنع هاور ؛هوحنب هعفر سابع
 .سنأ نع مكاحلاو يئاسنلا هجرخأ يلع مزعي ملو ىحضألاو رتولاب ترمأ :درو :هكرتي نأ
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 تاعكر ثالث رتولا نايب ١" ةالصلا باتك

 [تاعكر ثالث رتولا نايب]
 2 ناك :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ٠١ه

 ديزي نب

 اهيأ اي لق"ب ةيناثلا فو "ىلعألا كبر مسا حبس" ىلوألا يف أرقي ثالغب رتوي
 ارق 26 هنلا:لوسو ذاك“ ةياوو يفو ,"دحأ هللا وه لق"ب ةئلاثلا يفو "نورفاكلا

 ةيناثلا فو ؛"ىلعألا كبر مسا حبس"و "باتكلا مأ"ب رتولا نم ىلوألا ةعكرلا

 هللا وه لق"و «باتكلا مأ"ب ةغلاثلا يفو ,"نورفاكلا اهيأ اي لق"و «نآرقلا مأ"ب

 .ثاالغب رتوي ناك ديك هللا لوسر نأ ةياور يفو ؛"دحأ

 الإ ملسي ال :هيف ءامهطرش ىلع هححصو اهنع مكاحلا هحرخأو هنع ىسوم نب لضفلا هاور اذكه :ةفينح وبأ
 رمأ رارقتسا دعب وهو ماودلاب نذؤي :ثالئب رتوي .نيطقرادلاو نابح نبا اهنع هجرحأ :ةشئاع نع .نهرخآ يف

 الإ امب راتيإلا حصي ال ةدحاولا ةعكرلا نإ :ءاملعلا نم دحأ لقي مل هنأ هباحصأ نع يوونلا هلقن ام طقسف «رتولا

 مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع ضافتسا دقو ,حيرص أطخ وهو ءامهعبات نمو يروثلاو ةفينح وبأ
 الإ ملسي ال اًنالث هنوك نم زيزعلا دبع نب رمع نع يور كلذ لثمو «ةدحاولا ةعكرلا ئرحجي الو «ثالثب ررقت هنأ

 .هيلع ةنيدملا ءاهقف قافتاو «نهرخآ يف
 جرحأ :رتوي ناك .عامتجالا ال لدبلا ليبس ىلع ثالثلا هذه لعلو «نيتذوعملاو :ةياور فو :خلإ لق"ب

 موقي رمع نبا نم هقفأ ناك رمع نإ :لاق مث «رتولا يف نيتعكرلا ىلع ملسي ناك رمع نبا نأ :نسحلا نع مكاحلا

 يبأ نع ةركب يبأ نع يواحطلا ىورو «مكاحلا هنع تكسو ١١54١[« :مقر «441/1] ةيناثلا يف الإ ملسي الو
 «برغملا ةالص لثم رتولا نأ دلك هللا لوسر باحصأ انملع :لاقف ءرتولا نع ةيلاعلا ابأ تلأس :دلاخ يبأ نع دواد

 نبا جرخأو «نهنيب اميف مالس الب اًنالث رتولا ىلص هنأ سنأ نع تباث نع هاورو ءراهنلا رتو اذهو ليللا رتو اذه
 ,5./؟] اهنم رخآ يف الإ ملسي ال ثالث رتولا نأ ىلع نوملسملا عمجأ :نسحلا نع ورمع نع صفح نع ةبيش يبأ

 نب ديعس مه :نيعباتلا ةعبسلا ءاهقفلا نع هيبأ نع دايز يبأ نب نمحرلا دبع نع يواحطلا جرأو «[1874 :مقر

 هللا دبع نب هللا ديبعو «ديز نب ةجراحخو «نمحرلا دبع نب ركب .وبأو «دمحم نب مساقلاو «ةورعو «بيسملا
 .اهرخآ يف الإ ملسي ال ثالث رتولا :اولاق مهنأ راسي نب ناميلسو

 يف يراخبلا ركذ دقف ,ثالثلا وه حجرألاو «رتولا ددع يف ةفوقوملا وأ ةعوفرملا تاياورلا فلتحا دق :ثالغب

 - نأ وحرأ ءعساول ًالك نإو ثالثب نورتوي انكر دأ ذنم اًسانأ انيأرو :لاق هنأ دمحم نب مساقلا نع "هحيحص"



 تاعكر ثالث رتولا نايب "0 ةالصلا باتك
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 لك ناك هنأ :السرم رقابلا دمحم رفعح يبأ نع ةفينح يبأ نع "اطوملا" يف دمحم جرخأو «سأب هنم ءيشب نوكي ال -
 ءرتولا تاعكر ثالثو ءاعوطت تاعكر نامث ةععر ةرشع ثالث حبصلا ةالص ىلإ ءاشعلا ةالص نيب ام يلصي

 «ةديبع يبأ نع ةرم نب ورمع نع يدوعسملا هللا دبع نب نمحرلا دبع نعو هرم امك رمع نعو .رجفلا ٍيعكرو
 .برغملا ةالصك :اًضيأ رخآ قيرطب هاورو «برغملا ثالثك ثالث رتولا :دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق

 .ثالثلاب نذؤي هيبشتلاو «برغملا ةالصك رتولا :سابع نبا لاق ءاطع نع ثيل نع ميهاربإ نب ليعامسإ نعو.

 تأزحأ ام :لاق ,دوعسم نبا نع ميهاربإ نب نيصح نع فسوي يبأ ميهاربإ نب بوقعي نعو «لصفلا مدعبو
 نوكي ام نوهأ :هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع ةزمح يبأ نع يفنحلا ميلس نب مالس نعو ءطق ةدحاو ةعكر

 ةشئاع نع ماشه نب ديعس نع قوأ يبأ نب ةرارز نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نعو «تاعكر ثالث رتولا

 .رتولا يعكر يف ملسي ال ناك :اعوفرم

 «ثالثو رشعو «ثالثو نامثو ءثالثو تسو «ثالثو عبرأب رتوي دي ناك" :اًعوفرم ةشئاع نع دواد وبأ ىورو

 نبا نع سلا نباو يئاسنلا ىورو ١77[« :مقر] "ةرشع ثالث نم رثكأب الو ؛عبس نم صقنأب رتوي نكي ملو
 نعو ءامهطرش ىلع :لاقو «مكاحلا هاورو ؛"نهرخآ يف الإ ملسي الو ثالثب رتوي هني ناك" :اًعوفرم ىزبأ
 :اعوفرم اهنع يئاسنلا ىور اذكو ؛"نهرحآ يف الإ ملسي ال ثالثب رتوي قع هللا لوسر ناك": تلاق ةشئاع

 نوملسملا عمجأ :لاق ءنسحلا نع هدنسب ةبيش يبأ نبا فنصم يفو ١534[« :مقر] "رتولا يعكر يف ملسي ال"
 .[18715 :مقر (50/؟] نهرخأ يف الإ ملسي ال ثالث رتولا نأ ىلع

 ىلع حيحص :لاقو «"هكردتسم" يف مكاحلاو «"هحيحص" يف نابح نبا اذكو «ةشئاع ثيدح نم ةعبرألا جرخأو

 "صالخإلا"و «ةيناثلا يف ”نورفاكلا"و «ىلوألا يف "ىلعألا كبر مسا حبس" ةءارق نم هاجرخي ملو نيخيشلا طرش

 سابع نبا نع ريبح نب ديعس نع هدنسب يواحطلا ىورو «نييلوألاب ةثلاثلا لاصتا هرهاظو «ةثلاثلا يف نيتذوعملاو

 نب نمحرلا دبع نب ديعس ثيدح نم هلثمو ؛خلإ "ىلعألا كبر مسا حبس"ب ىلوألا يف أرقي ثالثب رتوي :اًعوفرم

 .يلع نع هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو وه هجرخأو ءاًعوفرم هيبأ نع ىزبأ
 ليللا رتو و هللا لوسر لاق :لاق ءدوعسم نب هللا دبع نع يقهيبلا مث [؟7/7 ١ :مقر] ئطقرادلا ىورو '

 ىلع يئبم وهو «رتولا ثيلثت يف انبهذم دييأت ىلع اًسايق انهه دروأ يواحطلا مث «برغملا ةالص راهنلا رتوك ثالث

 ةدحاولا نم راتيإلا نم يور ام :لوقن مث «رابخألاو راثآلا ضراعت دنع هيلإ ريصملا نم لوصألا يف ركذ ام
 يبأ نبا ةياور نم تفرع امك ثالثلا ىلع رمألا ررقت دقف هدعب امأو ءرتولا رمأ رارقتسا لبق وهف عبسلاو سمخلاو

 - يف اهنع يهنم ءاريتبلا نأ ىلع يواحطلاو ئيعلاو مامحلا نباك لصألا اذه ناكرأ ةيفنحلا دّيشو «هريغو ةبيش



 تاعكر ثالث رتولا نايب ف ةالصلا باتك

 نب نمحرلا دبع نع رمع يبأ نع ؛يمايلا ثراحلا نب ديبز نع ةفينح وبأ ١5-
 اهيأ اي لق"و ,"ىلعألا كبر مسا حبس" هرتو ف أرقي 2ع هللا لس ناك لاق ةعزبأ

 يف أرقي ناك دك يبا نأ :ةياور يفو «ةثلاثلا يف "دحأ هللا وه لق"و «ةيناثلا يف "نورفاكلا

 يعي "اورفك نيذلل لق" ةيناثلا يو «"ىلعألا كبر مسا حبس" ىلوألا ةعكرلا يف رتولا
 ."دحأ هللا وه لق" ةثلاثلا فو هد 'نورفاكلا اهيأ اي لق"

 ورفك نيذلل

 يفو «'ىلعألا كبر مسا حبس" ىلوألا ةعكرلا يف رتولا يف أرقي ناك هنأ :ةياور يفو

 ثاللغب رتوي ناك :ةياور يفو ."دحأ هللا اوه لق" ةثلاثلا فو «"نورفاكلا اهيأ اي" لق ةيناثلا

 ."هللا وه لق"و ؛"نورفاكلا اهيأ اي لق"و ."ىلعألا كبر مسا حبس" اهيف أرقي تاعكر

 لوسر لاق :لاق «ديعس يأ نع ةرضن يبأ نع نايفس يبأ نع ةفينح وبأ 7 ١-
 يردخلا يدبعلا كلام نب رذنع 2باهش نبا فيرط ٠

 .رتولا ف لصف ال :ك هللا

 ءرسفملا ىلع لمحي لمحملا :لوقن مث ءعفشلا نع اهلصف دنع ءاريتب ةدحاولا نوك يف ةيرم الو ,حاحصلا رابخألا-

 اعمتجا اذإ مرحملاو حيبملا نأ ىلع «قيقحتلا بابرأ هررق امك لصولا نم يور ام ىلع لمحي لصولا نع تكاسلاف
 امي ئزتجي ال امهنع يهنم لصفلا ةروص وأ ةدحاولاو ءلصولا عم ثالثلا ءازجإ ىلع اوقفتا دقو «مرحملا بلغ

 .مهفاف «ماقملا اذه يف هوطسب امك مهريغو ةعبسلا ءاهقفلا هرثآ دق ةلصتملا ثالثلاب راتيإلا مث ءراثآلا نم ريثك يف

 ءانتخسن يف امك دوعسم نبا اوركذي ملف ةعامج هنع هاورو هنع ورسح نبا هاور اذكه :ديبز نع ةفينح وبأ
 .رتولا يف ةءارقلا يف ىوري ءيش حصأ وه :هيوهار نبا لاقو ءدمحأو يئاسنلاو يواحطلا هحرخأ اذكهو

 .ميم فلألا دعبو ةيتحتلا ءايلاب :يمايلا

 بتكلا يف امك بعك نب يبأ طقاسلاو لسرم هلعلو ءريغص يباحص .هلل دبع نزو «ةينك رمع وبأ :رمع يبأ نع

 يف اذه ؛ةحلطو يرقملاو رفظملا نبا مامإلا نع اهاور :ةياور يفو .اعامجإ لوبقم يباحصلا لسرمو رخألا
 نب ناميلس هاور :لاقو «هعفر سابع نبا نع ريبج نبا نع نيطبلا ملسم نع لوحف نع مامإلا ةياور نم ”دوقعلا'
 يف لصفي ال يأ :لصف ال .يواحطلاو هحام نباو يذمرتلاو يئاسنلا هحرخأ :تاعكر ثالثب .هنع ورمع

 .ةقباسلا ةيشاحلا يف ترم هتاجيرغأو «مالسب ريحألاو عفشلا نيب رتولا



 رتولا تقو نايب 1 ةالصلا باتك

 [رتولا تقوأ|

 :لوقي كك هللا لوسر تعمس :لاق ءرمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ -4

 .نويسرلا ةاطرم نوعا لكاو .ناطيفلل ةطحسم اللا لارا زول
 دوعسم يبأ نع يلدجلا هللا دبع يبأ نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -8

 اعساو نوكي يكل هرخآو ةطسوأو ليللا لوأ 5 هللا لوسر رتوأ :لاق ءيراصنألا

 لعجيلف ليللا ما عي ريغ اًباوص ناك هب اوذحأ كلذ يأ نيملسملا ىلع
0 

 5 ا فو «لضفأ كلذ نإف «ليللا رخآ يف هرتو

 لوأ اًنايحأ رتوي كك هللا لوسر ناك :الاق انفأ ان كرا ىسوم يبأو رماع

 .نيملسملل ةَعَّس نوكيل هرحخآو هطسوأو ليللا

 [وهسلا تدجس نايب]
 نأ :دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 سيق نب

 يشح نم :ظفلب اًعوفرم ١١4837[ :مقر هجام نباو «45ه :مقر يذمرتلا] نئسلا باحصأ هاور :ليللا لوأ

 ليللا رحخآ نم رتويلف «ليللا رخآ نم موقي نأ مكنم عمط نمو «هلوأ نم رتويلف ليللا رخآ نم ظقيتسي ال نأ مكنم

 روحسلا لكأ يف نأ :سنأ نع درو دق :روحسلا لكأو لضفأ يهو «ةروضحم ليللا رخآ يف نآرقلا ةءارق نإف

 ا ,او.دعس نب لهسو ةريره يِبأ نع يورو ؛ةكرب

 نع نوراه نب ديزي نع ةبيش يبأ نبا هجرخأو ورسح نباو ينانشألاو رفظملا نبا هنع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ
 يبأ نب ثراحلاو دمحأو عينم نب دمحأو يسلايطلا دواد وبأو يلصوملا ىلعي وبأو .هب دامح نع يئاوتسدلا ماشه

 .رمع نبا نعو «ةشئاع نع قورسم نع "هحيحص" ف يراخبلا هانععو "مهديناسم" يف ةاسأ
 ةشئاع نع ننسلاو جاحصلا يف يورم هلك اذه :رتوأ لاق .ليلح يباحص ةبلعث نب ورمع نب ةبقع :دوعسم يبأ
 نكل ورمع نبا وه هلعل [دوعسم يبأ ريغ رخآ يباحص اذه] :رماع نب .ةداتقو دوعسم يبأو رباحو يلعو
 .رماع ىلع ناقفتم يراقلا حرش ةححسنو ةدوجوملا ةخسنلا



 وهسلا ندجس نايب 0 الاله ةالصلا باتك

 غرف املف ءصقن وأ دازف رصعلا امإو رهظلا امإ .ةالص ىلص ُةنك هللا لوسر
 اذإف ءنوسنُت امك ىسنأ :لاق ؟تيسن مأ ةالصلا يف ثدحأ :هل ليقف ملسو

 اهنا يخلو ريحا ندجس دحبو دحلان ادعحو لّوح مث ؛نوركذف تيسنأ

 .هلامش نعو هنيمي نع ملس مث
 وهسلا قدجس دعب

 :دوعسم نب هللا دبع نع امهريغو [577 :مقر ملسمو 50١« :مقر يراخبلا] ناخيشلا جرحأ :خلإ ةالص ىلص

 سف اع عياساا راع هلاذ اوت لاه ؟ةدلسلا قف. تيزأ ذل ليقف اقع رهظلا ىلع هلأ هلا لوس. نأ
 كش اذإو ورك ةف :تينعلا اذإف «نوسنت امك ىسنأ مكلثم رشب انأ امنإ :لاق :ةياور يفو ءملس ام دعب نيتدجس

 نم قرط نم دواد وبأ هاورو «نيتدجس دجسي مث «ملسيل مث «هيلع متيلف باوصلا رحتيلف هتالص يف مكدحأ

 روصنم قيرط نمو «نيخيشلا ثيدح وحن وهو ء[15١١ :مقر] هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع مكحلا قيرط

 ,خلإ ميهاربإ نع شمعألا قيرط نمو «ريسي صقنو ةدئاز ةدايز هيفو «مامإلا ةياور وحن وهو «خلإ ميهاربإ نع

 نمو «شمعألا وحن نيصح قيرط نمو «نيتدجس دجسف «لوحت مث «نيتدجس دجسيلف مكدحأ يسن اذإف :هيفو

 .نيخيشلا ثيدحك رصتخم وهو «خلإ ديوس نب ميهاربإ نع هللا دبع نب نسحلا قيرط

 وهسلا باب يف نئنسلاو حاحصلا نم امهريغو ”نيحيحصلا" يف يورم هثيدحو «نيديلا يذ ةياور انهه تدرو دقو
 دجسي هنإ ثيح نم :لوألا :نيهجو نم انهه مالكلاو «ةدايزلاب وهسلا يف هللا دبع ثيدحك ناصقنلا ةهح نم

 نم ةيفنحلا بتكلا يف هنع غورفم ثحبملاو «نيثيدحلا يف تباث اذهو ءاًعيمج ناصقنلاو ةدايزلا ف وهسلا تدجس

 .ثيدحلاو هقفلا حورش

 امك دوعسم نبا نع يور ام هديفي امك خسن مث نيديلا يذ ثيدح درو نيح اًحابم ناك مالكلا نأ :يناثلاو

 هنإف ؛اًدمع ال اًوهس مالكلا زاوج نم يعفاشلا هب لوأ ام ميقتسي الو «مقرأ نبا ديز نعو اًضيأ مامإلا هيوريس

 امو «ةداعإلاب مهرمأي لو «ةباحصلا نم هريغو نيديلا يذ مالك يف مقتسي مل ٌدنَك يبنلا مالك يف هتماقتسا ضرف ول

 «بير الب اود اهدسفأ همامإ ةالص نود هتالص يف عقو اذإ دسفملا نإف ؛هفعض ىفخي ال مامإلل عبات يدتقملا نإ :ليق

 زوجي ملكتملا ريمض عمجو ءرخآ يباحص نع هتياور زاوحل ؛مدقتملا خسنلا يقاني ال مالسإلا رخأتملا ةريره يبأ ةياورو
 .(68 :ةرقبلا) «(َدْوَعْرِف لآ ْنِم ْمكانحت ذو :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ,فرعلا هب دهشي امك اًضيأ كارتشا ريغ نم

 اًعوفرم نابوث نعو ءألعف اًعوفرمو افوقوم دوعسم نبا نع هجام نبا هجرخأ مالسلا دعب وهسلا دوجس :ملس مث

 .يعفاشلا ىلع ةجح وهو الوق



 ةوالتلا ةدجس نايب "”ا 5 ةالصلا باتك

 [ةوالتلا ةدجس نايبإ

 نأ :يرعشألا ىسوم يبأ نع يرعشألا ضايع نع كام نع ةفينح وبأ 0١-
 قع ا ناو ل

 |ةالصلا يف مالكلا خسن نايب]

 قيهش :
 هيلع دري ملف يلصي وهو دن هللا لوسر ىلع مّلس ةشبحلا ضرأ نم مدق امل هنأ ب 3 دن ب 5 30 ع 5 ع

 نع رذ نب رمع نع مامإلا قيرط نم "مهديناسم" يف هقيرط نم ورسح نباو ينانشألاو ةحلط هجرخأ :ةفينح وبأ
 دواد وبأ هاورو ءاضيأ يراخبلاو ,تاقث هلاجرو يئاسنلاو «هوحت هعفر ايد سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع هيبأ

 نع لسرم هثيدحو مرضخم هنأب متاح وبأ مزجو يباحص :ضايع نع .رخآ هجو نم هنع دمحأو ؛يردخلا نع
 .يردخلا ديعس يبأ نع دعس نب هللا دبع نب ضايع نع يمرادلا هاور .ةطساو الب يبنلا

 ةدجس :لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع قيرط نم يراخبلا ىور [ةتلع دوادب ءادتقا ص ةروس يف يأ] :ص يف
 :سابع نبال تلق :دهاجم لاق :ةياور فو ءاهيف دجسي 2 ييبلا تيأر دقو «دوجسلا مئازع نم تشيل نض

 9٠ :ماعنألا) يْدِدَتقا ْمُهاَدْهِبفل ىتأ ح (84 :ماعنألا) ؛َناَمْيَلْسَو َدْواَد ِهنيَرَذ ْنِمَوأل :ًأارقف ؟ص يف دجستأ

 ؛دبعتلا ىلع ءادتبا هب رمؤي امم سيل هنأ دوجسلا مئازع :هلوق نيعمو مهي يدتقي نأ رمأ نزف 28 كين رفا :لاقف

 يئاسنلاو دواد وبأ هاورو «تابحاولا نم وهف ضئارفلا نم سيل :هانعمو «دوادب ءادتقالاو ركشلا قيرطب بحو لب

 بسحأ كلذك تابحجاولاو ضئارفلا لك لب ءبوجولا يثاني ال ين ةبوتل هنأ ببسلا هنايبو ءديعس يبأ نعو هنع
 .بوحولا ديفي ام ىزملا هللا دبع نب ركب يبأ نع دمحأ ىورو «معنلا ىلع اًركش

 .اًعوفرم هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا قيرط نم اذه وحن هريغو يراخبلا هاور :ّخلإ ميهاربإ
 هنع امهريغو ناخيشلا جرخأ ءاهيلإ ةرجحلا دعب يشاجنلا دنع نم ةشبحلا ضرأ نم اًعجار يأ :خلإ ةشبحلا ضرأ

 ءانيلع دري ملف هيلع انملس يشاجنلا دنع نم انعجر املف ءانيلع ٌدريف ةالصلا يف وهو دي يبلا ىلع ملسن انك :لاق
 مالسلا خسن ىلع ليلد اذهو ءالغشل ةالصلا يف نإ :لاقف ءانيلع ٌدرتف كيلع ملسن انك !هللا لوسر اي :انلقف
 مالسلا در هتلمج نم يذلا ملكتلا نأ دوصقملاو «ةيدوبعلا يف قارغتسالاو ةاحانملا لحم اهأ نم ةالصلا يف مالكلاو

 - يف نابح نبا هاورو «ةالصلا يف اوملكتي ال نأ ثدح هنأ :هظفل فو «دواد وبأ هجرخأ ءاًححوسنم راص حابملا



 مالكلا خسن نايب ففي ةالصلا باتك

 ةمعن طخس نم هللاب ذوعأ :دوعسم نبا لاق هلك للا لوسر فرصنا املف «مالسلا

 ةالصلا يف نإ :لاق «ّىلع درت ملف كيلع تملس لاق ؟كاذ امو 25 يبلا لاق هللا
0 

 .ذئموي نم دحأ ىلع مالسلا درن مل :لاق ًالغشل

 ناك :تلاق «ةشئاع نع ءدوسألا نع ميهاربإ هس د
 ديزي نب

 .يلع عقاو بوثلا بناجو «هبنج ىلإ ةمئان انأو ليللا نم يلصي ٌددي يبلا

 يف ملكتن انك :مقرأ نب ديز نع [579 :مقر ملسمو «4574 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هحرخأو ؛"هحيحص"

 انرمأف «(178 :ةرقبلا) (َنيتناق ِهَّلِ اوُموقَوِ» :تلزن بح ةالصلا يف بناج ىلإ وهو هبحاصل لحرلا ملكي ةالصلا

 .هلك هنع يهنمف وهسلاو دمعلا نم معأ مالكلاو ؛مالكلا نع انيفو ءتوكسلاب

 ءاهريغ وأ ةحلصمل ناك ءاوسو ءاهريغ وأ ةحاحل ناك ءاوس ةالصلا يف مالكلا ميرحت هيف :خإ ةشبحلا ضرأ نم

 كلامو ةفينح بأ بهذم وهو «ةأرما ول تقفصو ًالجر ناك نإ حبس هوحنو لخادل نذإ وأ هيبنت ىلإ جاتحا نإف
 ثيدحل ؛ةالصلا ةحلصمل زوجي :يعازوألا مهنم ةفئاط تلاقو «فلخلاو فلسلا نم روهمجلاو ءدمحأو يعفاشلاو

 لوق وهو :لاقو ؛يوونلا هلقن «ةيعفاشلا دنع اهلطبي ال اهيف سيل هنأ ناظلاو يسانلا مالك امأو «نيديلا يذ

 ةداتقو يبعشلاو نسحلاو ءاطعو ةورع هيحأو ريبزلا نباو سابع نبا لوق وهو «فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا روهمج
 هنع نيتياورلا حصأ يف يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو «نيثدحملا عيمجو دمحأو يعفاشلاو كلامو يعازوألاو

 .هنم بضغ هنأ هنم انظ :دوعسم نبا لاق .مقرأ نب ديزو دوعسم نبا ثيدحل ؛ًالهاج وأ اًيسان مالكلاب لطبت
 فص هئامسأ نمو هللا ةمعن هنإف ؛هلوسر يأ :هللا ةمعن

 .«ّقذ دوعسم نبا نع هجام نباو دواد وبأو ناخيشلا هاور الغشل ةالصلا يف نإ :هلوقو :ةالصلا يف نإ

 يلصي" :امهظفلو ءامهريغو [017 :مقر ملسمو 27817 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" ف جرخم :خإ ليللا نم

 بلكلاو ةأرملا نأ :يور ام خاستنا ىلإ ريشي اذهو «"ةزانحلا ضارتعاك ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم انأو ليللا نم

 فصلا يدي نيب ناتأ ىلع لبقأ سابع نبا نأ نم سابع نبا ثيدح نأ امك «ةأرملا باب يف ةالصلا عطقت رامحلاو

 «رامحلاو ةأرملا يف ددرت دمحأ نأ ريغ عطقي ال كلذ لك نأ ىلع اوعمجأ ةمئألاو «رامحلا باب يف كلذ خسن ديفي

 .ةشئاع ثيدح يف هّدر ٍيتأيسو «بلكلا يف عطقلاب مكحو

 .ةرابعلا رهاظ وه امك هراسي وأ هنيب نع وأ «رمحألا تاياورلا رهاظ وه امك هيدي نيب يأ :هبنج ىلإ

 . "يلع هضعب بوث يف ىلص" :اهنع دواد وبأ هاور :ّيلع عقاو



 ءيش ةالصلا عطقي ال ام يف نايب ” 4 ةالصلا باتك

 اذإ ةالصلا يف نس لي هللا لوسر نأ :رمع نبا نع عفاف نع ةفينح وبأ -
 .ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا ءيش هيف مهن

 [ءيش ةالصلا عطقي ال ام يف نايب]

 انه ةنقتاع» لاس :ةنأ :ديزي نب دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -5

 نوعطقي رونسلاو بلكلاو رامحلا نأ نومعزت !قارعلا لهأ اي :تلاقف ؟ةالصلا عطقي

 هبنج ىلإ ةمئان نأو يلصي 35 يبل ناك*و ؛تعطتسا ام أردا ممي انومتنرق ةالصلا

 ا اسبر يع

 بحوي ردان رمأ نيدتقملا باصأ اذإ يأ :خلإ مان اذإ .هوحن رمع نبا نع عفان نع هجام نبا هاور :عفان نع

 .34٠[ 29794 :مقر] دواد وبأو “2١7١ 4 ١5١[ :مقر] يراخبلا هاور ثيدحلاو «هريغ وأ مامإلل هيلع عالطالا

 ًالصفم لهس نع اوجرخأ مث ؛"لاجرلل حيبستلاو ءاسنلل قيفصتلا" :ظفلب دعس نب لهسو ةريره يبأ نع امهريغو
 نع 1سانلا ايبأان' ديو 0600000 0 0 0 و
 .هللا ناحبس :لقيلف هتالص ف ءيش هبان نم ءءاسنلل حيفصتلا امنإ حيفصتلاب متذحأ ةالصلا ف ءيش مكبان اذإ مكل

 .فكلا ىلع فكلا برض :قيفصتلا

 نم يبلق فو :لاق ءدوسألا بلكلا دمحأ دنعو «ةثالثلا اهعطقي مهضعب دنع اوفلتحا :خلإ ةالصلا عطقي امع
 ثيداحألا اولوأتو ءاهريغ الو يه اهعطقت ال ,فلخلاو فلسلا روهمجو ةئثالثلا ةمثألا لاقو ؛«ءيش ةأرملاو رامحلا

 انأو يلصي .كتالص عطقت الو «نكمأ ام راملا عفدا يأ :أردا .رورملاب ةالصلا عطق ٍن :ممي انومتنرق .هوحوب

 7٠١[, :مقر] "ةلبقلا نيبو و يبنلا نيب تنك" :اًعوفرم ةشئاع نع ةورع قيرط نم دواد وبأ جرخأ :خلإ ةمئان
 ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم يهو ليللا نم هتالص يلصي ناك :قيرط يفو «ضئاح انأو :تلاق اهبسحأو :ةبعش لاق

 .ترتوأف اهظقيأ رتوي نأ دارأ اذإ تح هيلع دقري يذلا شارفلا ىلع ةدقار

 ةضرتعم انأو يلصي ُدثي هللا لوسر تيأر دقل بلكلاو رامحلاب انومتلدع ام سفب" :تلاق اهنع مساقلا قيرط نمو
 ةبلكو ةرامح ثيدحو «سابع نبا نع ناتألا ثيدح جرخأ مث ؛ةملس يبأ قيرط نم اذكهو ؛ثيدحلا "هيدي نيب

 1 ل كراك و ينك يطل مالا لضفلا نع هيدي نيب نائبعت

 دواد وبأو ياربطلاو ئطقرادلا اهحرخأ ءمهريغو 0 ةفيذحو رامعو يلعو ةمامأ يبأو سنأو رمع

 .مهريغو يواحطلاو



 فوسكلا ةالص نايب ا” - ةالصلا باتك

 [فوسكلا ةالص نايب]

 تفسكنا :لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -57
 دوعسم نب ظ

 :لاقف ءبطخف 2 هللا لوسر ماقف دلت هللا لوسر نب ميهاربإ تام موي سمشلا
 ةيطبقلا ةيرام نم

 هتيأر اذإف «هتايحل الو دحأ تومل نافسكتت ال هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ
 لزن م «فسكنا امهيأ يلجني ىح .هوحبسو هوربكو هللا اودمحأو اولصف كلذ

 .نيتعكر ىلصو وك هللا لوسر
 فوسكلل

 نباو «ةرمس نع مكاحلاو دمحأو (رباج نع ملسمو «ةشئاعو نايك را ناحخيشلا هاور :دامح نع ةفينح وبأ

 ثيدح نم امهدنع هوحنو دوعسم يبأ نع ناخيشلا هاور لإ "سمشلا نإ" :هلوقو «ربنملا دعص هنأب يئاسنلاو نابح

 (ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح نم ملسملو ءرمع نبا ثيدح نم يراخبلا دنعو «ةريغملاو ةشئاعو ىسوم يبأ

 يبألو «[78717/ :مقر ء/8/17] "مكتالص لثم نيتعكر" :هيفو «هنع نابح نبالو «ةركب يبأ ثيدح نم يئاسنللو

 .سابع نبا نع "هطسوأ" يف يناربطللو ؛ةصيبق نع دواد

 يف مالظإ :فوسنخلاو فوسكلاو «يشاجنلا دنع نم هيلإ ةادهملا ةيطبقلا ةيرام نبا وه :خلإ ميهاربإ تام موي
 نيب رمقلا ةلوليحب وأ «قحلا وهو عرشلا هب قطني امك هدابع فيوختل هتئيشمو هتدارإو هللا مكح درجم. امإ نيرينلا
 «ةفسالفلا دنع امهجراوخ زكارم تاكرحب فوسنلا يف امهنيب ضرألا ةلوليحبو ءفوسكلا يف ضرألاو سمشلا

 رمقلا ف فوسخلاو سمشلا يف فوسكلا لامعتسا ةغللا يف روهشملاو ءضعبلا همعز امك هريغو ميظع تومل ال

 .لك ف لك لامعتساب ةطلتخم انهه تاياورلا نكل
 ةبطخلا يفو ,ةدحاو ةعكر يف ةسمخح ىلإ هددعتو عوكرلا ةدحوو «ةءارقلاب ءافحإلاو رهجلاب تافالتحا انهه مث

 «ةيفنحلا لبق نم يواحطلاو مامهلا نباو ئيعلا ثحابملا هذه قوتسا دقو «رمقلا فوسنخل ةعامجلاو ءامهل ةالصلل

 يئاسنلاو يراخبلا هجرحأ :خلإ سمشلا نإ :لاقف .مهكلسمل ةتبثملا راثآلاو مهصوصن جارخإو مهبهذم تابثإو

 نبا ىور دقو ءرمع نبا نع يئاسنلاو ناخيشلاو «دوعسم نبا نع هحام نباو يئاسنلاو ناخيشلاو «ةركب يبأ نع
 هيفو .فسكناف اهارجم نع داح اًئيش هللا ةمظع نم امهدحأ ىأر اذإ رمقلاو سمشلا نإ :اعوفرم سنأ نع راجنلا

 فوسح يف ةالصلا درو :خلإ اوّلصف .ةفسالفلا فنأ مغر ىلع فسكلا ببس ىلعو امه حورلا ىلع ةلالد
 رمقلا وأ سمشلا تفسكنا اذإ ناك" :هعفر ريشب نب نامعنلا نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرحأ دقف ءاضيأ رمقلا



 فوسكلا ةالص نايب 80 ةالصلا باتك

 موي سمشلا تفسكنا :لاق .رمع نبا نع هيبأ ٍنِع ءاطع نع ةفينح وبأ -

 ماقف «ميهاربإ تومل سمشلا تفسكنا :سانلا لاقف ص هللا لوسر نب ميهاربإ تام

 مث ,همايق ردق هعوكر ناكف عكر مث ما اوقف ننكر رطل ناو اق يقفل

 هي ةينيواجب 053 نسلجج ماردمأوو راع تدعي كرك رول ناك ناتو حارا فر

 لثم لعفف «ةيناثلا ةعكرلا ىلص مث .هسولح ردق دجس مث ,.هدوجس ردق نيتدجسلا

 ملأ :لوقي وهو «هانعمسق هؤاكب دتشاف ,ىكب اهنم ةدجسلا ؛ تناك اذإ ىح كلذ
 ةدجسلا نم هغارف دعب

 ةةايتسوب يبلع ادار تريلا 2 دوشش سا ل نيهقلانار فيناعتال نأ يبدعت

 تام «ةسماخلا نم طلتخا قودص .يفوكلا يفقثلا بئاسلا وبأ :لاقيو «دمحم وبأ بئاسلا نب ءاطع وه :ءاطع

 يباحص يدنكلا ةمامث نب ديعس نب ديزي نب بئاسلا هوبأو ء[5597 :مقر] "بيرقتلا" يف اذك نيثالثو تس ةنس

 ,ةيناثلا نم ةقث ءاطع دلاو «يوكلا ديز نبا وأ كلام نب بئاسلا :"بيرقتلا" يفو «يراقلا هركذ ام ىلع ريغص

 .لاجرلا ىلإ هحوتلل هليذ رمشي مل يراقلا لعلف

 ىسوم يبأو يلعو يبأو رباجو سابع نباو ءامسأو ةشئاع نع نئسلاو حاحصلا باحصأ هاور :خلإ رمع نبا نع

 نباو ةشئاع نع رخخأ تاياور ينو ءاّدحاو الإ نكي مل ةعكرلا يف عوكرلا نأ هنم رهظي :خلإ عفر مث .مهريغو
 لاجرلا ىلع فشكأ لاحلا نإ :لاقي دقو «ةسمخحو ةعبرأو ةثالثو نينثا عوكرلا ددعت يور ءامهريغو سابع

 ددعتلا وري مل ول ميقتسي امنإ اذهو «مامإلا نم مهيرقو ءظفحلاو لقعلا ةوق ىلإ رظنلاب نايبصلاو ءاسنلا ىلإ ةبسنلاب

 نعو «نيتدجسب تاعكر سمخ ه١ يبأ نعو «تادجس عبرأب تاعكر تس رباح نع يور دقو «لاحرلا نع
 .تادجس عبرأب تاعكر نامث سابع نبا ثيدح لثم يلع

 نأ رهاظلاو «ةسمخلاو ةعبرألاو ةثالثلاو نيعوكرلا يف اًتاور ةبرطضم ددعتلا ثيداحأ نإ :ةيفنحلا تلاقو

 مداصم ديعب ةنس ةرشع يف هددعتو «ةياور يف هل ددعتلا وري ملو «ةرم الإ ةنيدملا يف ُدْي هنامز يف عقي مل فوسكلا

 وه ددعتلا ةياور ببس :ليقو «قالطإلا تاياورو سايقلل قفاوملاو «ةالصلا يف دوهعملا ىلع رمألا انلمحف «ةداعلل

 كلسم امب تبثأ ةنسحو ةحيحص ثيداحأ دروأ مامحلا نبا خيشلاو ء«فوفصلا يف ماحدزالا ةرثكب هابتشالا

 هذه ةدم نيب بسنلا ةظحالم بسحب وأ ةدملا بسحب يأ :هعوكر ردق .ددعتلا ثيداحأ يف ملكتو «ةيفنحلا

 :كلوق يف :ييدعت ملأ .خوسنم وه وأ ةءارقلا يف هروهظ عم عمدلاب لب توصلاب ال :هؤاكب دتشاف .رومألا
 .(97"9 :لافنألا) ككدهيِف َتْنَأَوْمُمَيَذَعيلهَلا َناَك امو



 فوسكلا ةالص نايب 85 ةالصلا باتك

 نافسكي ال هدابع امم هللا فوخي هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ :لاق مث

 نم تينذأ ئتيأر دقلو «ةالصلاب مكيلعف كلذك ناك اذإف «هتايحل الو دحأ تومل
 ةفوخملا رومألا لثم

 تيندأ 6 دقلو ا اهرجش الل اولا تالا دو هئش ول يح ةنجلا

 سس

 سيرت يلا ل ا

 نط ا ل ل ل تا ءامدأ ةأرما اهيف تيأر دقلو
 اهيلع ابضغ لبحلاب 2 احباب يف يأ '

 .اقارشحو ضرألا شاشُخ نم ّلكأت
 موزحب وأ بوصنم

 هنجحكم. جاجحلا قراس عّدعَد نب دبع تيأر دقل :هيفو هوحن ةياور يفو

 ةنجلا تيأر ينإ :يراخبلا دنع سابع نبا ةياور فو :خلإ تيندأ .ةيلهاجلا لهأ هدقتعا ام ىلع :نافسكي ال

 يه الو ءاهتمعطأ ىه ال اًعوج تنام يح اهتسبح :اولاق ؟هذه نأش ام :تلقف ءاهل ةره اهشدخ ةأرما كارو

 ل

 ل ل 007 ل عا

 0 000 و ا ا ل ا ل :لاق

 وهو «بئاسلا نب ءاطعل ؛هاحرخي ملو :لاق هحّحصو مكاحلا هجرخأو ءّرم ام وحنب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 .ةرخأتملاو ةمدقتملا هتاياور نيب دمحأ قرفو ءرشب يبأ عم يراخبلا هل جرحأو ءءاطعل هنم قيثوت

 ةخسن فو [ةمدألا نم نوللا ءارمس] :ةيريمح ءامدأ .ةعتمألا اب قلعتت ةديدلح اهسأر يف ةحوعم اصع :هنجحمب

 اهماوه اهوأ مضب :ضرألا شاشخ .نميلا نم ةليبق 5 ةبوسنم هلوأ رسكب ةيريمح ةليوط ءامدأ :يراقلا حرش

 :ةياور يفو :يراقلا لاق :اًهمارشحو ."ةياهنلا" يف اذك ,مهو وهف تابنلا سباي وهو ةلمهملاب يور ءاهتارشحو
 هنوكل وأ يورملا ليوأتب ةياورلا هذه يف :هيفو اًشطعو اًعوج تتام يح اهتطبر ةره اهشدخت ةأرما تيأرف

 .ءاتلاب اردصم



 ةراختسالا ةالص نايب ظ "1 ةالصلا باتك

 اذإ ناك :ةياور يفو :يححم قلعت"افإ :لاق دحأ هآر اذإو بهذ يفخ اذإ ناكف
 هب بهذي

 .يبجحمب قلعت امنإ :لاق هيلع رهظ اذإو ءهب بهذ ءيش هل يفخ

 هريغ نع

 |ةراختسالا ةالصإ

 ناك :لاق «ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ىبي نع حصان نع ةفينح وبأ 17
 نمحرلا دبع نبا " ريثك يبأ نبا هللا دبع نبا

 .نآرقلا نم ةروسلا اتملعي امك ةراحشنالا انملعي 35 هللا لوس

 ناك :لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -8

 فو «نآرقلا نم ةروسلا انملعي امك رمألا يف ةراختسالا انملعي 25 هللا لوسر
 ىلا اتالصو اقروص

 همم اء يريم ومو وة هع هو وا هفاقأا# مفيقاه مامون رورو ع وو ءافقو وو وهو وقوه و و وا ووو هوو وو هاف » ههه لاق :لاق :ةياور

 هاورو «هنع رفظملا نباو ورسح نبا هجرخأ هلوطب ثيدحلا :يبجحمب .هريغ نع هب ايفتخم هنوكل عاتملاب :يفخ اذإ

 لاق «بئاسلا نب ءاطع لحأ نم هاحرخي ملو حيحص :لاقو مكاحلاو ةبعش قيرط نم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ
 هاور ام نأ :لصاحلاو «رشب يبأب اًنورقم يراخبلا هل جرخأو «ةقث :بويأ لاقو .ءاطعل هنم قيثوت وه :مامهلا نبا

 هنأل ؛كلذك انمامإ نأ دعبي الف :اغبولطق نب مساق خيشلا لاق «نينايفسلاو ةبعشك حيحص هطالتخا لبق دحأ هنع

 ةبعش يف كلذ مامإلا يف نيدلا يقت رصح حصي الو ءرهاظلا نيعتملا وه لب :تلق .اعامس مدقأو امهنم ربكأ

 مكحلا نب مساقلا هاور اذكه :ةفينح وبأ .ةمدقملا يف هانمجرتو مهنم قحأ هنارقأو هلاثمأو مامإلا لب «نينايفسلاو

 .هلثم رباج نع دواد يبأ دنعو (هنع يئاسنلاو يدذمرتلا هج رخأ :ةريره ىأ .هنع

 نب دمحم قيرط نم يراخبلا هاورو «"هدنسم" يف رازبلا هحرخأو «هنع شايع نب ليعامسإ هاور اذكه :ةفينح وبأ

 هذ رباج نع ردكنملا

 ءاورو هلوطب رباج نع ةعبرألاو يراخبلا هاور :ثيدحلاو ءاهريغو ةالصلاب اهقيرط يأ :خ! ةراختسالا انملعي

 حرش" يف اذك ةفلتخم تاياورب بويأ يبأ نع ماخاو «يردخلا ديعس يبأو مو ةريره يبأ نع نابح نبا

 نم ةروسلا انملعي امك ءاهلك رومألا يف ةراختسالا انمّلعي" :هريغو يراخبلا دنع رباج ثيدح يفو «"يراقلا
 هلوصحب ىئتعملا نأشلاب متهملا عوقولا ردانلا ّمهملا رمألا :هب دارملاو ,ثيدحلا رمألاب مكدحأ مه اذإ :لوقي نآرقلا

 هرضو هعفن يف ددرتي اًحابم نوكي نأ دعب كلذو «داتعملا برشلاو لك ًالاكال اهلاتمأو «ةراجتلاو ةرامعلاو رفسلاك

 .ةصاخلا هتلاحو هتقول اًئييعت هل راختسي اضحم اًريخ ناك ولو ؛هرشو هريحخو



 ىحضلا ةالص نايب ؟م ةالصلا باتك

 ل سيلا 0 دارأ اذإ : 58 -
 دك يا

 كنم ةردقلا بلطأ 0

 ملا اذه ناك نإ مهللا «بويغلا مالع تاو ردقأ الو ردقتو 5 0

 يف دازو «هيف يل كرابو 0 دع ,يشيعم يف يل اًريخ

 5 ينيد نو

 [ىحضلا ةالص|

 50 د25 يبلا نأ :ىناه مأ نع حلاص ىلأ نع ثراحلا نع ةفينح وبأ -
 تايزلا ناوكذ 02

 هيمسيو :رمألا اذه .ملعت تنك نإ :رباج ثيدح يفو :ناك نإ مهللا .ميظعلا كلضف رباج ثيدح فو :كلضف نم

 .ةريثك ظافلأب ليصفت رباج ثيدح يفو :ةريغ ناك نإو .خلإ يل رسيو يل هردقاف :يل هرسيف .دواد يبأ يف امك هنيعب

 دنه وبأ نمحرلا دبع نب :ثراحلا نع .ئناه مأ نع بيرك نع هجام نبا هاور :ةفينح وبأ
 ةرم يبأ نع "يراحبلا" يفف ءمهبتك يف اهنع ةمئألا هاور [هذ يلع تحأ بلاط يبأ تنب] :خلإ ئناه مأ نع

 ,[*ها/ :مقر] "تاعكر نامث ىلصف ماق هلسغ نم غرف املف" :هب افحتلم دحاولا بوثلا يف ةالصلا باب يف اهنع

 نمز 52 تلأس" :لاق «ثراحلا نب هللا دبع نع "هجام نبا نكس" ٍيفو ءىحض كلذو :عئناه مأ تلاق :هرخآ فو

 25 يبلا يعي اهالص هنأ يربخي اًدحأ دحأ ملف ىحضلا ةالص نع نوفاوتم وأ نورفاوتم سانلاو نافع نب نامثع
 ١19/9[. :مقر] "تاعكر نامث اهالص هنأ نتربخأف ئىناه مأ ريغ

 ةحبس ىلص حتفلا موي دي هللا لوسر نأ" :ئناه مأ نع سابع نبا ىلوم بيرك قيرط نم "دواد يبأ ننس" فو

 ام :لاق «ىليل يبأ نع ' 'يذمرتلا عماج" يو هيفو .["ها/ :مقر] ' 'نيتعكر لك نم ملسي تاعكر نامث ىحضلا

 يف لستغا ةكم حتف موي دك يبلا نأ تركذ اهفإف ؛عىناه مأ ربغ ىحضلا ىلص ُدك يببلا ىأر هنأ دحأ انربخأ
 ىلص هتيأر ام تاعكر نامث حبسف :هتياور يف يذمرتلا لاق ءدعب نهالص دحأ هري ملف «تاعكر نامث ىلصو «اهتيب

 ؛حيحص نسح ثيدح اذه :لاق مث «[474 :مقر] دوجسلاو عوكرلا متي ناك هنأ ريغ اهنم فحأ طق ةالص

 ىحضلا ةالص يف سنأ ثيدح جرخأ ام دعب لاقو .ىناه مأ ثيدح بابلا اذه يف ءيش حصأ ىأر دمح دمحأ ناكو

 دبع نب ةبتعو ةمامأ يبأو ةشئاعو رذ يبأو رامه نب ميعنو ةريره يبأو ئناه مأ نع بابلا فو :ةعكر ةرشع قنئاب

 - .سابع نباو مقرأ نب , ديزو ديعس يبأو وأ يبأ نباو يملسلا



 ىحضلا ةالص كايب "1 ةالصلا باتك

 داز «هيف ىَلصف دحاو بوثب اعد مث «هيلع هّبصف ءامي اعدو هتمال عضو ةكم حتف موي
 يوارلا هندب ىلع 2لستغا يأ كك

 .احشوتم ةياور ف

 اهيف ةنفج يف هب أف ءاهب اعد مث ,ةكم حتف موي هتمال عضو ٌدْص يبلا نأ :ةياور يفو
 ةريبك ةفحص ١

 لاق ,نيتعكر ىلص مث هب حشوتف بوشب اعد مث «ءلستغاف بوثب رتتساف ,نيجعلا زبخ

 اعدو ؛هتمال ةكم حتف موي عضو ُدْندُك يبنلا نأ :ةياور فو .ىحضلا يهو :ةفينح وبأ
 هنالص يأ

 رذ يبأ ثيدح دواد وبأو «هسفنب ديعس يبأو ةريره يبأو رذ يبأو ءادردلا يبأو ئناه مأ ثيدح جرخأ مث -

 «نيقيرطب ةشئاعو رامه نب ميعنو يلهابلا ةمامأ يبأو نيهجلا سنأ نب ذاعم ثيدح رخآ ئيعميو ءرحأ ظافلأب

 تاعكر ددع يف ةفلتخم تاناؤز انهه مث «ةريره يبأو ةشئاعو سنأ ثيدح هجام نباو «ةرمس نب رباج ثيدحو

 ءرثكأو حصأ اهراثآو اهرابحأ نإف ؛تاعكر عبرأ رثكألا دنع راتخملاو «ةرشع ينثا ىلإ نيتعكرلا نم ىحضلا

 ىلإ احمر سمشلا عافترا نم قارشإلاف ددعتملا وه روهشملاف الوأ قارشإلا ةالص ريغ ىحضلا ةالص نأ فلتخاو
 هنأ ملعا مث «ةدحاو ةالص امههأ يولهدلا ثدحملا قحلا دبع خيشلا ققحو ءهفصن ىلإ هنم ىحضلاو «راهنلا عبر

 .راتحملا وهو ءاميابحتسا ىلع رثكألاو ءىحضلا ةالص يف راثآلاو رابخألا ترثك

 نأ ىلإ ةريثك ىحضلا يف ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألا نأ يقارعلا نيدلا يلو خيشلا نع "بهاوملا" نع لقنو
 (نيلسرملاو ءايبنألا نم نيقباسلا ةالص اهإ :ليقو «يونعملا رتاوتلا دح ىلإ تلصو اهنإ :يربطلا ريرح نب دمحم لاق

 اهنأ قحلاو «ءاملعلا نم ةعامج اههركو «ةعدب اُهإ :ةباحصلا ضعب لاقو «ثيداحألا ضعب يف هيفن ىوري دقو

 يلا يف امأو «عبرلا دعب ةالصلا يف هلك اذهو ءدحاسملا يف اهيلع ةبظاوملا رابتعاب ةعدب اوك معن ةعدب تسيل

 .كني خيشلا لاق اذك «ءضعبلا دنع ةدكؤم يهف «كانه القتسم رجفلا دعب سلجي نأ دعب ىدؤت

 نيجع يأ مالكلا بولقم نم هنأ رهاظلا :يراقلا لاق :نيجعلا زبخ .حتتفا :حرشلا ةحسن يفو :ةكم حتتف

 خسولا ىيعمب نيتحوتفم نيتمجعم داضو واوب نيجعلا رضو :"مامإلا ديناسم" يفو .نيجع رثأ اهيف :ئيعملاو «زبخلا
 :ليقو «حوتفلا ىلع دعب ءارمألا ىلص كلذكو حتفلا ىلع ركشلا ةالص اهإ :ليق :نيتعكر ىلص مث .ةلاسغلاو

 دواد وبأو ["*5 :مقر] ملسم هاور امك ىحضلا ةالص امهنأ قحلاو ,ةكم حتف مامتها يف هتاف بزح ءاضق اه

 ورسحخ نبا هجرخأ ثيدحلا اذهو ؛كلذ ىلع ةرفاظتم ظافلألا هذه لثمو ءىحضلا ةحبس :ةظفلب [١١؟٠ :مقر]

 يذمرتلاو ,حيحص دنسب ينارحلا هللا دبع يبأ نع يئاسنلا هحرخأو ؛"مهديناسم" يف لدعلا ةحلطو ىنانشألاو

 .رذ يبأ ثيدح نم "امهيحيحص" يف نابحو ةعزخ انباو ئناه مأ نع دهاجم نع هجام نباو

 بتكي ملو ىحضلا ّيعكرو رتولاب ترمأ :هعفر ىُذ سابع نبا نع "هدنسم" يف دمحأ جرحأ :ىحضلا يهو



 لبللاب 5 يبنلا ةالص "1 ةالصلا باتك

 بوث يف نيتعكر وأ ءاًعبرأ ىلصو لستغاف نيجع رثأ اهيف ةنفح يف هب نأف «ءام
 نط ةمطاف هترتس ةريبك ةفحص ,

 لخد اذإ ناك ٌدُم يبلا نأ :ةشئاع نع لحجر نع مقيهلا نع ةفينح وبأ 0١-

 - لللا ىحاو ويلا شرحا والا نسعلا لعد اذإو :ةفانورداق ةاضمو رهش

 ةماع موقي دك هللا لوسر ناك :لاق «ةريغملا نع دايز نع ةفينح وبأ -7

 امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغ دق سيلأ :هباحصأ هل لاقف ءهامدق تمروت بح ليللا

 .اًروكش اًدبع نوكأ الفأ :لاق ؟رحأت

 [ليللاب هلي يبنلا ةالص]
 00 تناك ليللاب دي يبلا ةالص نأ :رفعج يبأ نع ةفينح وبأ -

 يراخبلا هاور ثيدحلا :خلإ لخد اذإ .هحرش ةداعسلا رفس يف روكذم ىحضلا ةالص ليصفت :اعبرأ ىلص
 ناك" :ظفلب اهنع ١578[ :مقر] يئاسنلاو ١775[ :مقر] دواد وبأو ١١74[ :مقر] ملسمو 5١754[ :مقر]

 «يراقلا لاق اذك «"رزئملا ّدشو ء.هلهأ ظقيأو «ليللا ايحأ ناضمر نم رخاوألا رشعلا لحد اذإ 6 هللا ونسي

 نع دوسألا نع ميهاربإ نعو «"رخاوألا رشعلا يف هلهأ ظقوي ناك" :اًعوفرم هححصو يلع نع يذمرتلا جرخأو
 ميهاربإ نع هجام نبا هاور اذكو ءههححصو «"اهريغ ف دهتجي ال ام رخاوألا رشعلا يف دهتجي" :اعوفرم ةشئاع

 ظقيأو «رزيملا دشو ليللا ايحأ رشعلا لخد اذإ" :اعوفرم ةشئاع نع قورسم قيرط نمو «ةشئاع نع دوسألا نع
 .ةريخألا ةرشعلا لضفو «ءردقلا ةليل كاردإل هلك اذهو ,"هلهأ

 ةبعش نب ةقالع نب] :خلإ دايز نع .ليذلا ريمشتك اهل هدادعتساو ةدابعلا يف هداهتجا نع ئيك هرازإ :رزيملا دش

 ةريغملا نع دايز نع رعسم نع ميعن يبأ قيرط نم يراخبلا هجرخأ [.يذمرتلاو يئاسنلاو ناحخيشلا هحرخأ
 ١١٠١[( :مقر] اًروكش اًدبع نوكأ الفأ :لوقيف :هل لاقيف ءهاقاس وأ هامدق مرت يح يلصيل وأ موقيل" :اًعوفرم

 هامدق تمروت يح ل هللا لوسر ماق" :هظفلو «ةريغملا نع دايز نع نايفس نع ماشه نع هحام نبا هجرخأو

 ١[( 519 :مقر] اًروكش اًدبع نوكأ الفأ :لاق «رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق !هللا لوسر اي :ليقف

 نب يلع نب دمحم :رفعج يلأ .هدحو هوبأ وأ رباح هلعل طقاسلاو لسرم :خلإ ةفينح وبأ .هوحن ةريره يبأ نعو

 .رقابلاب بقلملا نيسح



 ليللاب 55 يبنلا ةالص كح ةالصلا باتك

 .رجفلا اتعكرو ,رتولا تاعكر ثالث نهنم ,ةعكر ةرشع ثالث

 [5784 :مقر] يذمرتلاو ١54١[ :مقر] دواد وبأو ١١1517[ :مقر] يراحبلا هحرخأ :خلإ ةعكر ةرشع ثالث
 ةقئاغ لأسم ا ا ل ا ل

 ىلع هريغ يف الو ءناضمر يف ديزي دي هللا لوسر ناك ام" :تلاقف ؟ناضمر يف 55 هللا لوسر ةالص تناك فيك

 مث نفوطو نهنسح نع لكست الف اعبرأ يلصي مث ءنوطو نهنسح نع لأست الف ءاًعبرأ يلصي ةعكر ةرشع ىدحإ
 لاق «يبلق ماني الو نامانت يبيع نإ :لاقف ؟رتوت نأ لبق مانتأ !هللا لوسر اي :تلقف :ةشئاع تلاق ءامالث يلصي

 ْ .حيحص نسح ثيدح اذه :يدذمرتلا

 يف كي يبلا نع يور ام رثكأو :يذمرتلا لاق ءدجهتلا تاعكر ددع يف ةفلتخم ثيداحأ انهه دلك هنع يورو
 انثدح «ةبيتق انثدح «تاعكر عست ليللا نم هتالص نم فصو ام لقأو «رتولا عم ةعكر ةرشع ثالث ليللا ةالص

 نم لصي مل اذإ دك يبلا ناك" :تلاق «ةشئاع نع ماشه نب دعس نع قوأ نب ةرارز نع ةداتق نع ةناوع وبأ
 ."ةعكر ةرشع ىنث راهنلا نم ىلص هانيع هتبلغ وأ ءمونلا كلذ نم هعنم ليللا

 ثالث نم رثكأ وري ملو ءاضيأ سمح هنع يورو ءعبسو «عستو «ةرشع ىدحإو «ةرشع ثالث هنع يور ةلمجلابو
 ثالثب ةراتو ءرتولا نم ةعكرب ةراتو .حصألا وهو امهودب مهضعبو ءرجفلا يعكر عم اوذخأ ضعبلاف «ةرشع
 امك ليللا ةالص عيمج ىلع اهضعب ف رتولا قلطأو ءاهضعب يف دعي ملو تاياورلا ضعب يف رتولا بستحاو «هنم
 ناك له دجهتلا نأ يف فلتحاو «راهنلا ةالص رتوي برغملا نأ امك ليللا ةالص رتوي رتولا نأ :ههجوو «ىفخي ال
 دقو كدي هيلع تيقبو «ةمألا نع تحسن هتيضرف نأ :راتخملاو ؟خسن مث ةمألا ىلعو هيلع وأ دي هيلع اًضرف
 .اهيلإ عجار ءاش نم مهحورش يف حارشلا لاق اذك هعضوم ف كلذ ققح

 ؛نئسلاو عاخصلا نع انحرخأ ام ظافلأ هيلإ ريشيو «رتولا ثيلثتب حيرصت اذه :خلإ رتولا تاعكر ثالث

 قلت يف نإأ» :لوقي وهو ءأضوتو كّوستف ظقيتساف ثُم هللا لوسر دنع دقر هنأ :سابع نبا نع ملسم جرخاو
 عوكرلاو مايقلا امهيف لاطأ نيتعكر ىلصف ماق مث «ةروسلا متحن ىح ١54( :ةرقبلا) ©ضْر :الاَو ِتاَواَمَّسلا
 ارقي اسوم ور هادي قللؤ: لك ةفاعك رت تاره ضاق كلذ نوم مدت يح فاو ترصلا م .دوجسلاو

 :نامثع لاق ءرتوأ مث :هيفو ءكلذ نم لوطأ هنع دواد وبأ هحرخأو «[777 :مقر] ثالثب رتوأ مث ؛تايآلا ءالؤه
 .تاعكر ثاللثب

 رتوي نكي ملو «ثالثو ةرشعو ثالثو نامثو ثالثو تسو ثالثو عبرأب رتوي ناك" :اعوفرم ةشئاع نع جرخأو
 :لاق يبعشلا رماع نع قاحسإ يبأ قيرط نم هجام نبا جرخأو ؛"ةرشع ثالث نم رثكأب الو ؛عبس نم صقنأب
 ليللاب نامث «ةعكر ةرشع ثالث :الاقف ليللاب هلك هللا لوسر ةالص نع رمع نب هللا دبعو سابع نب هللا دبع تلأس

 0 .رجفلا دعب نيتعكرو ثالثب رتويو



 رجفلا ةنس نايب "1 ةالصلا باتك

 [رجفلا ةنس نايب]

 رمع نبا يقل ام :لاق رب رمل نبا نو سلع نع يح وباع

 الإ اًنيظاوت كارأ ال 0 1 :موي تاذ لاقف نار اًسلجم سانلا برقأو الإ طق
 انموادتو انمزالت 3 |

 ينإف ن اولا انأ لاق !نمحرلا د دبع انأ ا 0 < لاقف نا ريعخ» فلسفل قيررت“:قنأو
 انتمدخ نم الصاح

 ا 0 رمأي لع هللا لوسر تكنعنع ينإف 1 كرمآ يناف .ةدحاو امأو ءامهنع كامنأ
 يداهتجاب امهنع كعنمأ

 ائيد الإ نيد كيلعو نتومت ال :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي ثالثلا لاصفلا كلت يه ام

 هب تعّمس امك ةمايقلا موي كب عمسي هنإف ةيآ ةوالت نم نعمست الو ءءافو هب عدت
 هئاضقل ايفاو الام

 2 هلل لوسر ينرمأ امك هب كرمآ يذلا امأو ادا كبر ملظي الو ءاصاصق

 يذلا رمألا اذه ريغ كتعمسل اقافو ءازج

 تار يبن لا اتعكرف
 ةبغرلا باابسأ

 «رفوأو رثكأ هيف ثيداحألا نأ عم رتولا ثيلثت باب يف ثيدح ةحص اوركنأ مهنأ 00

 ,سابع نباو ةشئاع نع يور اميف ىرت امك «تاعكرلا نم ددع هل رقتسي نكي مل ام دعب رتولا رمأ رقتسا هيلعو
 مهريغو ةريره يبأو نيهجلا دلاح نب ديزو هيحأ لضفلا نعو «ثيداحألا بطق ليللا ةالص باب يف امهثيدحو

 ةياور يف امك اههنامز ىلإ اهدعب دلعي ماني نكي ملو ءاهب امهيرقل ؛ليللا ةالص نم نادعت دق رحفلا اتعكر مث «هيلإ

 دعب امفوكب امهل حرصي دقو «ننسلاو حاحصلا يف تاياورلا نم ريثك يفو ام رقابلا دمحم مامإلا نع مامإلا

 دعب الإ نايدؤت ال امهنأ ف فالح ال ةلمجلابو «كلذ ريغ ىلإ نيناذألا وأ نيئادنلا نيب امهوك وأ ءرجفلا نيبت

 ' .ريطتسملا ضرتعملا حبصلا عولط

 افورعم هنوك نكميو :يراقلا دنع امك لوهحملا ةغيصب :يقل ام .يعارخلا ديز نب رمقألا نب هللا دبع :رمقألا نبا

 كلت ظفل الب ؟يه ام :حرشلا ةخسن يفو :ثالثلا لاصخلا .عئاشلا وه امك ابئاغ نارمح ىلإ هريمض عاحرإب

 دقو ءرصبلا يف ءايرلاك عمسلا يف وهو ءاهنم ذوحأملا عيمستلا نم وأ ؛ةعمسلا نم :نعمست الو .ثالثلا لاصخلا

 سابع نبا نع اعوفرم |[ 85 :مقر] ملسمو دمحأ هاور امك "هب هللا ىأر ايأر نمو هب هللا عمس عمس نم" :درو



 رجفلا ةنس نايب 14 ةالصلا باتك

 ناك ام :تلاق «ةشئاع نع ريمع نب ديبع نع ءاطع نع ةفينح وبأ -ه

 حابر يبأ نب
 7 ام هلا نال كاع هادا نت ن1 لاعبا ننام فتح حا تل نيو ء يش ىلع دي هللا لوسر

 لفاونلا نم ءيش يف هتيأر ام :ظفلب [7714 :مقر ملسمو 21١59 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأ :ةفينح وبأ

 نع يراخبللو ءاّدهاعت هنم دشأ :ظفل فو ,رجفلا لبق نيتعكرلا ىلع هنم ةدهاعم دشأ :ظفل يفو «هنم عرسأ

 ةالص لبق نيتعكرلا كرت هرأ مل" :اهنع "هطسوأ" يف يناربطللو ١١59[.« :مقر] "اًدبأ امهعدي نكي مل" :ةشئاع

 .[74 51 :مقر] "مقس الو ةحص الو ءرضح الو رفس يف رجفلا

 قيرط نم اًضيأ امهريغو [7514 :مقر ملسمو 2١1١79 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاور :خلإ هللا لوسر ناك ام
 عكر ىلع هنم اًدهاعت دشأ لفاونلا نم ءيش ىلع ُدْتك يبلا نكي ل" :تلاق ةشئاع نع ريمع نب ديبع نع ءاطع
 دقو «ةظفاحملا ةدهاعملاو ١١55[« :مقر] "حبصلا لبق نيتعكرلا ىلع هنم ةدهاعم دشأ" :دواد يبأ ظفلو :"رجفلا

 :ليق ىح ءاهدكآو ننسلا ىوقأ يهف ءاهيف ةددشم رجفلا ةنسل ةدكؤم ةفوقوملاو ةعوفرملا رابخألا تدرو

 ىلص مث ؛ءءاشعلا ىلص" :اعوفرم ةشئاع نع رجفلا يعكر ىلع ةموادملا يف يراخبلا جرحأ دقف ءاضيأ امبوجول

 ةرشع ثالث يلصي" :اهنعو ."اًدبأ امهعدي نكي ملو «نيئادنلا نيب نيتعكرو ءاسلاج نيتعكرو تاعكر ينام

 ام دعب نيتفيفخ نيتعكر يلصي ناك" :رمع نبا نعو «"نيتفيفخ نيتعكر حبصلاب ءادنلا عم اذإ يلصي مث «ةعكر

 نم دواد وبأ جرخأو «ننسلا رئاس نايب نمض يف ةباحصلا نع جرخأو 2١١59 ١١7١[« :مقر] "رجفلا علطي

 :اعوفرم ةريره يبأ نعو ءامهتلمجأو امهتنسحأو امهتعكرل تحبصأ ام رثكأ تحبصأ ول :اًعوفرم لالب ثيدح
 اذإ ناك" :اعوفرم رمع نبا نع هجام نبا جرخأو ء[559١ 2١751 :مقرإ ليخلا مكتدرط نإو امهوعدت ال

 هينذأب ناذألا نأك ةادغلا لبق نيتعكرلا يلصي" :اعوفرم رحخآ قيرط نم هنعو ؛"نيتعكر ىلص رجفلا هل ءاضأ

 «"ةالصلا ىلإ موقي نأ لبق نيتفيفخ نيتعكر عكر حبصلا ةالصل يدون اذإ ناك :اًعوفرم رمع تنب ةصفح نعو

 نيتعكرلا يلصي" :اًعوفرم هذ يلع نعو ؛"ةالصلا ىلإ جر مث ؛نيتعكر ىلص أضوت اذإ" :اًعوفرم ةشئاع نعو
 21١57 15415 41١54541١45261١ ١١47[. :مقر] "ةماقإلا دنع

 دعبو «برغملا دعبو «هدعبو «رهظلا لبقو ءرجفلا لبق :سمح ةمئألا رثكأ دنعو اندنع ةدكؤملا ننسلا نأ ملعا مث

 ءاشعلا عفش اهدعبو ءاهعفش وهو اهدعب رهظلا ةنس اهدعبو «برغملا ةنس اهدعبو ءرجفلا لبق ام اهدكآو ,ءاشعلا

 ءرهظلا لبق ةنس ددع يف يعفاشلا انفلاخو «ناتيواستم اهدعب امو اهلبق ام :ليقو ءاهلبق رهظلا ةنس اهدعبو ءاهدعب

 :اهنم «ثيداحأ :انلو «نئسلاو حاحصلا باحصأ هجرخأ اًعوفرم رمع نبا نع يور ام ىلع ءانب ناتعكر هدنعف

 لبق يلصي ناك" :اعوفرم بويأ يبأ نع يبعشلاو ميهاربإ نع رماع نب ريكب نع "أطوملا" يف دمحم هجرحأ ام
 -  «ةعاسلا هذه يف حتفت ءامسلا باوبأ نإ :لاقف ءكلذ نع يراصنألا بويأ وبأ هلأسف «تلاز اذإ اًعبرأ رهظلا
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 عئرق نع دواد وبأ هاورو ءال :لاقف ؟مالسب نهنيب لصفيأ !هللا لوسر اي :لاقف «لمع اهيف يل دعصي نأ بحأف <

 ظفل يفو ١7070[« :مقر] ءامسلا باوبأ نحل حتفت ؛ميلست نهيف سيل رهظلا لبق عبرأ :لاق اًعوفرم بويأ يبأ نع

 :لاقو ءدواد وبأ هفعض «بّتعم نب ةديبع نم هيف فعضلاو ١١51[« :مقر] "ميلستب نهنيب لصفي ال" :هجام نبا

 "بيرقتلا" يف لاقو «ثيدحلا اذهبي هنع تثدحل ءيشب ةديبع نع تئدح ول :لاق «ناطقلا ديعس نب ىيي نع يغلب

 يفو ؛.[5١441 :مقر] يحاضألا يف دحاو عضوم ىوس يراخبلا يف هل ام ةنماثلا نم هرخآب طلتخاو «فيعض
 .رثكأو هفيعضت نم ححرأ هقيثوتو «يلجبلا رماع نب ريكب نم مهوتي ام الإ فعض ال :دمحم ثيدح

 ةشئاع نع هيبأ نع رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع ةبعش قيرط نم هريغو يمرادلا هحرخأ ام :اهنمو
 اذهبي دواد وبأ هاورو ١[ 475 :مقر] "رجفلا لبق نيتعكرو رهظلا لبق اًعبرأ عدي ال دي هللا لوسر ناك":اًعوفرم

 نع ددسم نع دواد يبأ دانسإب يراخبلا هجرخأو ١7857[« :مقر] "ةادغلا ةالص لبق نيتعكرو" :هظفلو «دانسإلا

 ام :اهنمو .ةبعش نع ورمعو يدع يبأ نبا هعبات :لاق ءاعوفرم ةشئاع نع هيبأ نع ميهاربإ نع ةبعش نع ىججب

 عماج ثيدح وهو ؛ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع نع هريغو ١١9١[ :مقر] دواد وبأو 77٠١[ :مقر] ملسم هاور
 «"نيتعكر يلصيف لحدي مث ءسانلاب يلصيف جرخي مث ءاعبرأ رهظلا لبق يب يف يلصي ناك" :هيفو «بتاورلا ننسلل
 .ةحصلا ثيح نم امهيف مالك ال ناثيدحلا ناذهو

 هيلإ بحأ ناك دي هللا لوسر ةالص يأ ةشئاع ىلإ يبأ لسرأ :لاق «هيبأ نع سوباق نع هحجام نبا هاور ام :اهنمو

 .دوجسلاو عوكرلا نهيف نسحيو «مايقلا نهيف ليطي رهظلا لبق اًعبرأ يلصي ناك :تلاق ؟اهيلع بظاوي نأ

 لبق عبرألا هتتاف اذإ نك هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع نع هريغو وه هاور ام :اهنمو

 ىلع ظفاح نم :اعوفرم ةبيبح مأ نع هريغو يذمرتلا هاور ام :اهنمو ءرهظلا دعب نيتعكرلا دعب اهالص «رهظلا
 ام نباو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هجرتأ رانلا ىلع هللا همرح اهدعب عبرأو رهظلا لبق تاعكر عبرأ

 :لاقو «رهظلا لبق سمشلا لوزت نأ دعب اًعبرأ يلصي :اًعوفرم بئاسلا نب هللا دبع نع يذمرتلا هاور ام :اهنمو
 ةنس ىلع اهلمحن ثيدحلا اذه لاثمأو ,حلاص لمع اهيف يل دعصي نأ بحأف ءامسلا باوبأ اهيف حتفت ةعاس اهكإ

 هكلس ام ىلع رجفلا يعكرل حبصلا لبقو ةادغلا لبق :ظفل يف امك رهظلا لبق :ظفل رهاظ وه امك «رهظلا

 ١١4"[ :مقر] يذمرتلا هجرحأ ام :اهنمو .يراصنألا بويأ يبأ ثيدحب جتحا "ًأطوملا" يف دمحم انمامإ

 م بسحت لاوزلا دعب رهظلا لبق عبرأ" :اعوفرم باطخلا نب رمع نع "ناميإلا بعش" يف يقهيبلاو
 ْمُهَو هب ادَحُس لِئاَمَّسلاَو نيِميْلا نَع ُهلالظ ايميل :أرق مث ؛"ةعاسلا كلت هلل حبسي وهو الإ ءيش نم امو ءرحسلا

 - ظ .(48 :لحنلا) «نوُرِخاَد
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 :مقر] يئاسنلاو ١١5٠١[ :مقر] دواد وبأو 4١5[ :مقر] يذمرتلاو [778 :مقر] ملسم هاور ام :اهنمو -

 نم :هو هللا لوسر لاق :تلاق «ةبيبح مأ نع يراخخبلا هحرخي ملو ءمهريغو ١١4١[ :مقر] هجام نباو 4

 دعب نيتعكرو ءاهدعب نيتعكرو ءرهظلا لبق اًعبرأ :ةنحلا يف تيب هل نب ةعكر ةرشع ين ةليلو موي ف ىلص

 ّينُث ىلع رباث نم :اًعوفرم يور دقو .حيحص نسح ثيدح بابلا اذه يف ةبيبح مأ نع ةسبنع ثيدحو «برغملا

 .برغملا دعب نيتعكرو ءاهدعب نيتعكرو ءرهظلا لبق تاعكر عبرأ :ةنحأجا يق اًثيِب هل هللا ىب ةنسلا نم ةعكر ةرشع

 نباو ىسوم يبأو «ةريره يبأو ةبيبح مأ نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق ءرجفلا لبق نيتعكرو ءءاشعلا دعب نيتعكرو
 ملعلا لهأ ضعب هيف ملكت دق دايز نب ةريغمو «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح ةشئاع ثيدح :يذمرتلا لاق ءرمع

 لبق يلصي هلك يبلا ناك" :لاق ءيلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع يذمرتلا هجرخأ ام :اهنمو
 ثيدح يلع ثيدح :لاقو «ةبيبح مأو ةشئاع نع بابلا يفو :لاق [175 :مقر] "نيتعكر اهدعبو ءاًعبرأ رهظلا

 ثيدح ىلع ةرمض نب مصاع ثيدح لضف فرعن انك :لاق ؛نايفس نع ديعس نب ىيحي نع جرخأ مث ءنسح
 ىلصي نأ نوراتخي مهدعب نمو دلي يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاق مث ءثراحلا
 ةالص :ملعلا لهأ ضعب لاقو ءقاحسإو «كرابملا نباو ءيروثلا نايفس لوق وهو «تاعكر عبرأ رهظلا لبق لحرلا

 .اذه دمحأو يعفاشلا لوقي هبو «نيتعكر لك نيب لصفلا نوري ثم ىئئم راهنلاو ليللا
 نم يذمرتلا هركذ ام رخآلاو ءرمع نبا ثيدحب لالدتسالا :امهدحأ «يعفاشلل نيهجولا نع باوحلا يقب دقو

 جاوزألا امتورف تيبلا يف عبرألا يلصي ناك فَي هنأ :لوألا نع باوجلاف «نيثم نيثم راهنلاو ليللا ةالص :كنُي هلوق
 يلا عبرألاب ملعي ملو ءرهظلا ةنس رمع نبا امهنظف ءدجسملا ةيحت نيتعكرلا عكر دجسملا لحد اذإو «ةرهطملا

 تضراعت اذإ رابحألا نأو «لاوزلا ءْيف ةالص اهنظ هنكل «عبرألا ىلع اًعلطم نوكي نأ نكمي هنأو «تيبلا يف اهالص

 دوجولا وه ةدابعلا يف طايتحالا نأو «يذمرتلا نع هانلقن امك عبرألا ىلع مهرثكأو «ةباحصلا راثآ ىلإ ريص

 «تويبلا يف اهعوقول ؛رمع نبا نم بابلا اذه نم فرعأ جاوزألا نأو ءانلق اميف وهو «يفنلاو مدعلا ال ؛توبثلاو
 .اًضيأ يوارلا لبق نم حيجرتلا رهظف «هنم دي هيلع لحدأو «هنم هقفأو رمع نبا نم ملعأ اًيلع نأو

 ميلستلا هيف يفن هنأل ؛هلصأتسيو ليوأتلا اذه يفني بويأ يبأ نع دواد يبأو دمحم ثيدح نأ :يناثلا نع باوجلاو

 تاقثلا نأو ,هوفقو مهضعبو «هوعفر مهضعبف «ثيدحلا اذه يف هيلع اوفلتخا ةبعش باحصأ نأو «نيتعكرلا ىلع

 ثيدحلا اذه :لاق يئاسنلا نأو ؛"نيحيحصلا" يف امك راهنلا اوركذي ملو ليللا ةالص اوركذو رمع نبا نع هوور

 - هنأو «مالكلا اهركذب لوطي ةلع هيف نأ الإ تاقث هلاحر :لاقو "ثيدحلا مولع" يف هاور مكاحلا نأو ءأطخ يدنع



 رجفلا ةنس نايب ١١ ةالصلا باتك

 .رجفلا يعكر ىلع هنم ةدهاعم دشأ لفاونلا نم
 ةاعارم

 وأ اًموي نيعبرأ دي يبلا تقمر :لاق «ءرمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -5

 ."نورفاكلا اهيأ اي لق"و ,"دحأ هللا وه لق"ب رجفلا يعكر يف أرقي هتعمسف ءارهش

 اًعبرأ ليللا ةالص اهنع ىور اذكو ءتاعكر عبرأ ىلصف ءءاشعلا دعب اهاتأ هلك هنأ :اًعوفرم ةشئاع نع ىور -

 يف: ىلعي وبا 'اهنغ .ميرحأ امك لست الب اميرأ :نحشلا» ةاللروت 1ك ةنعأ كور هنأو.. يبل لاب اًناقو امو

 لك سأر ىلع دهشتلل سلجي هنأ وأ ؛:ةدح ىلع لفنلا نم عفش لك نأ ثيدحلاب ديرأ هنأو ءاعوفرم "هدنسم"
 نيتعكر لك ىلع دهشتي ىئثم ىثم ةالصلا :اًعوفرم سابع نب لضفلا نع يذمرتلا هحرخأ ام هديؤي نيتعكر
 ا ا رع 3 0 :مقر]

 ١١49| :مقر] هحام نباو [4117 :مقر] يذمرتلا هحرخأ [هتالص يف هتدهعتو هيلإ ترظن] :خلإ يبلا تقمر
 اهيأ اي لق"ب رجفلا لبق نيتعكرلا يف أرقي ناكف ءارهش دك يبلا تقمر وسم

 ةريره يبأ نع مزاح يبأ قيرط نم هحام نباو ١555[ :مقر] دواد وبأو ."دحأ هللا وه لق"و «"نورفاكلا
 هللا دبع قيرط نم هجام نباو ؛"دحأ هللا وه لق"و :"نورفاكلا اهيأ اي لق" رجفلا لبق نيتعكرلا يف أرق :اًعوفرم
 يعكر ف امم أرقي امه ناتروسلا معن :لوقي ناكو ءرجفلا لبق نيتعكر يلصي :اعوفرم ةشئاع نع قيقش نب

 نبا ثيدح جرخأ ام دعب يذمرتلا لاقو /١١4[« :مقر] "نورفاكلا اهيأ اي لق"و ؛"دحأ هللا وه لق" رجفلا

 ثيدح رمع نبا ثيدح :لاقو «ةشئاعو ةصفحو سابع نباو ةريره يبأو سنأو دوعسم نبا نع بابلا يفو :رمع
 ثيدح سانلا دنع فورعملاو ,دمحأ ينأ ثيدح نم الإ قاحسإ ىبنأ نع يروثلا ثيدح نم هفرعن الو «,نسح

 عةقث ظفاح يريبزلا دمحأ وبأو ءاضيأ ثيدحلا م ل «قاحسإ يبأ نع ليئارسإ

 يريبزلا نب هللا دبع نب دمحم همساو ؛يريبزلا دمحأ نأ نم طق نوح انها كي رام :لوقي اًرادنب تعم :لاق

 .يفوكلا يدسألا

 ماني 1! لن امو هاي ّنمآإ» رجفلا تعكر يف لك هللا لوسر أرقي ناك امث اًريثك نأ :سابع نبا نع دواد وبأ جرحخأو

 لآ) «نوُمِلْسُم نب , دهْشاَو هللا . انما ةرخآلا ةعكرلا فو «ىلوألا ةعكرلا يف هذه :لاق ةيآلا هذه ١75( :ةرقبلا)

 لآ) كنيَلَع َلرْنَأ اَمَو هلل انمآ لق :رجفلا يعكر. يف يف أرقي دلك يبلا عمس هنأ ةريره يبأ نعو 1 :نارمع

 عم انيك َلوُسرلا انَْباَو َتْلَرَأ ام اَنُمآ اني :ةيآلا هذه ىرخألا ةعكرلا يفو «ىلوألا ةعكرلا يف 5 :نارمع

 ١ ١( 9:ةرقبلا) 4ميجَجلا ناك ا نانا ا ار وسلا َكاَتلَسْرَأ نإ وأ (ه7:نارمع لآ) َنيِدِهاَسلا

 ْ .[١؟595 :مقر] يدرواردلا كش
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 ىلص اذإ دك يبا ناك :لاق ةرمس نب رباج نع كامس نع ةفينح وبأ -7
 برح نب

 .ضيبتو سمشلا علطت ىح هناكم نع حربي مل حبصلا

 مقيو لري
 أءاشعلا ةنس نايب]

 0 ا

 راثد وب

 00 ا 01111 1 1 ىلص

 رباج نع [585 :مقر يذمرتلا] ةثالثلاو 17١[ :مقر] ملسمو مكاحلا هاور ثيدحلا :يراقلا لاق :خإ حربي م

 البقتسم نكي مل سولحلا اذه لعلو .سمشلا علطت نيح هالصم يف سلح ةادغلا ىلص اذإ ناك دقو هنأ :ةرمس نب

 هذيلا دعم ةلقلا ةيفسف ولالا ةلوو ت5 هه ور انك نتانلا نإ ةافشسم وأ ناسبلا وا نونلا لياقلتلل
 ؟305 هللا لوسر سلاجت تنكأ :ةرمس نب رباحل تلق :لاق «كامس نع ١7914[ :مقر] دواد وبأ جرخأو «هوركم

 ةالصل 25 ماق تعلطا اذإف «سمشلا علطت ىح ةادغلا هيف ىلص يذلا هالصم نم موقي ال ناكف ءاريثك معن :لاق

 حيرش قيرط نم دواد وبأ جرحأ :خلإ ءاشعلا دعب ىلص نم .نيممر وأ حمر ىلإ اهعافتراب :ضيبتو .قارشإلا
 لح دف ءاطق ءاشعلا 35 هللا لوسر لص ان" :كلاقف لك هللا لوسر ةالص نع اهنلاس :لاق «ةنكئاغ نع مرئاه نب

 نم لب «ةدكؤملا ةبتاورلا نم تسيل عبرألا مث ١7١7[« :مقر] "تاعكر تس وأ تاعكر عبرأ ىلص الإ يلع

 اهيلع بتر امث رهظلا دعب ةدئازلا عبرألا ئرجي امك ةدكؤملا عفشلا نع عبرألا هذه ئرجيو «ةلفانلا دئاوزلا نئسلا

 .هيف افلتخم ناك نإو مامحلا نبا هراتخا ام ىلع اهدعب رهظلا ةعفش نع رابخألا يف ةبوثم ريثك

 ءاشعلا ىلص ام" :هتعفر اهنع يئاسنلا دنعو ١7٠١7[« :مقر] ةشئاع نع دواد وبأ هوحن جرحأ :خلإ ءاشعلا دعب

 اذإ" :"همجعم" يف يناربطلاو ,"امهيدنسم" يف راربلاو دمحأ دنعو «"تاعكر عبرأ اهدعب ىلص الإ يلع لحدف طق

 نع "هننس" يف روصنم نب ديعس هاورو «سابع نبا نعو هوحن يراخبلا دنعو ؛"تاعكر عبرأ عكر ءاشعلا ىلص
 ةليل نم نهلثمك ناك ءاشعلا دعب نهالص نمو «ةليل يف دج امنأك ناك اًعبرأ رهظلا لبق ىلص نم :هعفر ءاربلا

 عبرأ لثم بوثلا يف نيواس :نهلثم نلدع .بعك ىلع نطقرادلاو يئاسنلاو ءاهيلع افوقوم يقهيبلاو ,ردقلا
 :ردفلا هليل نهب عناغكر



 ءاشعلا ةنس نايب ْ م ةالصلا باتك

 ةثلاثلا ةعكرلا يو ءناحدلا محو باتكلا ةحتافب ةيناثلا ةعكرلا يثو .ةدجسلا ليزئتو

 نمك هل بتك كلملا كرابتو باتكلا ةحتافب ةريخألا ةعكرلا فو ءسيو باتكلا ةحتافب

 باذع نم ريجأو «رانلا هل تبحو نمم مهلك هتيب ؛ لهأ يف هل عفشو رسل اا
 رب زن

 .رمع نبا نع افوقوم يورو «ربقلا
 عوفرملا مكح يف وهو اضيأ
 ص هللا لوسر ناك لك يتاح نإ نع ةياق رع كحل يح رادو

 .نيتعكر رهظلا دعب يلصي
 يف اوَّلص :ُلك هللا لوسر لاق :لاق ءرمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ ١-

 .اًروبق اهولعحت الو ,مكتويب

 5 هللا لوسر ىلص نيأ ًالالب تلأس :لاق ءرمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -5

 ا ل ا ا لا ل ما ا مسا ا ا ا ا ؟ىلص مكو «,ةبعكلا يف
 حتفلا موي اهلخد اذإ

 .ةدجسلا ليزتت ملا :تاياورلا ضعب يثو ؛ةدجسلا ظفل الب ليزنت :حرشلا ةخسن فو :ةدجسلا ليزنتو

 ةعفش ةينس :رهظلا دعب .ذاقنإلاو ظفحلا يأ ةراجإلا نم :ريجأو .ةعافشلا لوبقم لعح يأ ديدشتلاب :عفشو

 هجرخأ :خلإ يف اولص .ةيوبنلا ةبظاوملا اهيلع تبث :نيتعكر .بتكلا يف ةحيحصلا رابخألا نم ريثك يف ةيورم رهظلا

 مكتالص نم مكتويب ف اولعجا :اًعوفرم رمع نبا نع عفان قيرط نم تويبلا يف عوطتلا باب يف يراخبلا
 هوجرخأ نورخآلا ةمئألا اذكو «بويأ نع باهولا دبع هعبات :لاق ١١4077[« :مقر] اًروبق اهوذختت الو

 .ةبراقتم ةفلتخم ظافلأب

 سانلا اهيأ اولص :هعفر تباث نب ديز نع 79١[ :مقر ملسم 5١١7: :مقر يراخبلا]ناخيشلا هجرخأ :مكتويب
 يف هتالص نم لضفأ هتيب يف ءرملا ةالص" :دواد يبأ دنعو « ةبوتكملا الإ هتيب ف ءرملا ةالص ريخ نإف ءمكتويب يف

 هجرخأو .هححصو يذمرتلا اذكو ؛مامإلا ظفلب ةبيش يبأ نبا هاورو ء[١٠1 515 :مقر] "ةبوتكملا الإ اذه يدجسم
 اذكه :خلإ ةفينح وبأ سد يهجلا دلاخ نب ديز نع يناربطلاو ةبيش يبأ نباو ءرمع نبا نع ةتسلا هاورو ءاضيأ يئاسنلا
 :يراقلا لاق :خلإ ةبعكلا يف .سابع نباو ةماسأو رمع نبا نع ناخيشلا هحرخأو «هنع نعم نب مساقلا هاور

 - ددعت ىلع لومحم امإ وهف ءاهيف لصي ملو ةعبرألا هيحاون يف ربكو ةبعكلا لحد ليي هنأ :سابع نبا ةياور فو
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 ىلع كاذ ذإ تيبلاو «ةبعكلا باب نايلت نيتللا نيدومعلا ىلي امث نيتعكر ىلص :لاق
 ذئنيح دودسملا 000 اعوطت

 .ةدمعأ ةتس
 ِء نيطاسأ

 نع هلأس الجر نأ رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع دامح نع ةفينح وبأ ١-
 ناميلس يبأ نب

 وأ :هل لاقف ,تاعكر عبرأ ةبعكلا ف ىلص :لاقف ءاهلخد موي ةبعكلا ي دك يبنلا ةالص
 ربك نر ديو عادولا ةجح وأ حتفلا ماع 2 اهفوح ف

 لاين ةناوطسألا تحن بهذ 9 ,هنبا هعم ثعبف :لاقف «هيف ىلص يذلا 0
 اهئاذحب 2ىطسولا ا الا رمع نبا

 :هل تلق ؛تاعكر عبرأ ةبعكلا يف دك يبلا ىلص :لاق رمع نبا نأ :ةياور د
 ىرخأ

 .ةعذجللا تحت ىطسولا ةناوطسألا نار أف هنيا يعم ثعبف هيف ىلص يذلا ناكملا ينرأ
 هريغ وأ ام رمع نبا

 و1 ١ 1 هناي ندر ورش حالا لاو نزوبسا نيب نا نوع ىو هانا :نانع منكم تلا وز رح لا 2

 يف ىلص ٌةنَي هنأ :ةماسأ نعو ؛مهريغو يواحطلاو دعس نباو درافوب هاور «نيتعكر ىلص :لاق ؟ةبعكلا لحد
 ثينأتلا :نيتللا نيدومعلا .راجنلا نبا هاور «نيتعكر تيبلا يف ىلص كي يبلا نأ :رمع نبا نعو «دمحأ هاور «ةبعكلا

 نع ةدعج نب ىيي نع يئيطقرادلاو «ةماسأ نع رمع نبا نع دمحأو نابح نبا هاور :تيبلاو .نيتناوطسألا رابتعاب

 .قرطو ظافلأب ميد سابع نبا نع ئطقرادلاو يناربطلاو «رمع نبا
 لحخد وهنأ :هنع ناخيشلا هاور امك #2 يبلا عم لحدي مل رمع نبا نأ ملعا :يراقلا لاق :لإ هلأس ًالجر نأ

 نيح الالب تلأسف ءاهيف ثكمو هيلع اهقلغأف حابر نب لالبو يبجحلا ةحلط نب نامثعو ةماسأو وه ةبعكلا
 ناكو «هءارو ةدمعأ ةثالثو «هني نع نيدومعو ؛هراسي نع اًدومع لعج :لاقف ؟ُدكي هللا لوسر عنص اذام جرح

 دواد وبأو [4؟588 :مقر] يراخبلا ىورو هنّيب مامإلا ثيدحو هلمجأ "ىلص مث ةدمعأ ةتس ىلع ذئموي تببلا

 امي رمأف ءةهلآلا هيفو تيبلا لحدي نأ ىبأ ةكم مدق امل دي هللا لوسر نأ" :سابع نبا نع ٠١71[ :مقر]

 اوملع دقل هللا مهلتاق :ُفكُي يببلا لاقف «مالزألا امهيديأ يفو الئلالظامع ليعامسإو ميهاربإ ةروص جرخأف «تحرحأف

 قبس امل فانم هرهاظو "هيف لصي ملو جرحو تيبلا يحاون يف ربكف «تيبلا لخد مث ءطق احب امسقتسا ام امهنأ

 نأ عم سابع نبا ثيدح نم حصأ ةماسأ ثيدح نأل ؛يفانلا ىلع مدقم تبثملاف الإو ,ددعتلا ىلع لمحي نأ الإ

 نإو ءاريغص ناكو لي هعم نكي مل هنأل ؛سابغ نبا فالخب اًريبك هنوكل ؛طبضأ وهو كلك هعم ناك ةماسأ

 اًيفاك هنوكل ؛هركذ امم انهه انيفتكاو ,"نيصحلا نصحلا"ل انحرشب كيلعف نيعملا ثحبملا اذه طسب تدرأ

 .نيتعكر :عفان نع ةياورلا يفو :تاعكر عبرأ .مهفاف انفلاخ نم ىلع جاجتحالاب اًيفاو انهه قلعتي ام



 هيوبأل طرفلا ةعافش نحن ةالصلا باتك

 [هيوبأل طرفلا ةعافش]

 125 هللا لوسر لاق :لاق ا لا ل مع 2
 يملسألا دثرم نب رفظملا نباو يثراحلا هاور

 ؟نانثا وأ :رمع لاقف ل
 نوكسف مضو امهحتفب هيلع بستحاو ربصو

 لاننا وأ 2 لاقف

 (يراقل) 5-5 :مقر] لحد ءاش اهيأ نم ةينامثلا ةنحلا باوبأ نم هوقلت الإ ثنحلا اوغلبي مل دلولا

 هسمتف دلولا نم ةثالث نيملسملا نم دحأل تومي ال :اعوفرم ةريره يبأ نع رع يذمرتلا هج رخأ خا تيم نم ام

 اًنصح هل اوناك ثنحلا اوغلبي م ةئالث مدق ْنم :اعوفرم دوعسم نبأ ن نعو ٠[« د :مقر] مسقلا ةلحت الإ رانلا

 هلخدأ مأ نم ناطرف هل ناك نم :سابع نبا نعو :ثيدحلا نينثاو :هك5 لاق «نينئا تمدق :رذ وبأ لاق ءاًئيصح

 «ميلس مأو دبع نب ةبيتعو «كلام نب بعكو ءذاعمو «رمع نع بابلا يفو :يدذمرتلا لاق .ثيدحلا دل :اهق هللا

 نب ةرقو ءديعس يبأو ,رماع نب ةبقعو «سابع نباو «يعجشألا ةبلعث يبأو ,دوعسم نباو «رذ يبأو «ءسنأو رباجو

 .حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح :ةريره يبأ ثيدح جارخإ دعب لاق مث «ينزملا سايإ

 نع يئاسنلاو ,"درفملا بدألا" يف يراخبلاو «هيبأ نع ةديرب نبا نع مكاحلاو ملسمو دمحأ هاور :خلإ ص لاقف

 اًباجح هل نك دلولا نم ةثالث امل تام ةأرما اعأ :ظفلب .هعفر ديعس يبأ نع "هخيرات" يف يراخبلا هجرخأو «سنأ

 هللاو هلل دمحلاو هللا ناحبسو هللا الإ هلإ ال نازيملا يف نهلقثأ ام خب خب :درو دقف ريبكلا دلولا يف امأو «رانلا نم

 ١ ,"هنتس" يف يئاسنلاو «نابوث نع "هدنسم" يف رازبلا هحرخأ «هبستحيف ملسملا ءرملل قوتي 0 كلولاو :نبكأ

 .ةمامأ يبأ نع "هدنسم" يف دمحأو «ىملسلا يبأ نع "هكر دتسم" يف مكاحلاو " هحيحصأ ' يف نابح نباو

 نم ةثالث نيملسملا نم دحأل توم ال :هعفر ةريره د :اهنم «ةريثك رابخأ هيف تدرو هنأ ملعا :خإ لاقف

 "هفنصم "يف ةييش أ نباو «"هدنسم" يف دمحأو "هئطوم" يف كلام هجرخأ ءمسقلا ةلحت الإ رانلا هسمتف دلولا

 ظفل يفو ."لامعألا لئاضف" يف هيوحنز نب ديمحو ,"مهعماوج" يف هحام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو

 امل تومي ةأرما نم نكنم ام :اعوفرم ءاسنلا ظعو ةصق يف يردخلا ثيدح :اهنمو .ثنحلا اوغلبي مل :ةدايز ملسمل

 هجرخأ «نانثاو :ٌهو لاقف «نانثا يل تام هنإف «نانثاو :ةأرما تلاقف «رانلا نم اًباجح امل اوناك الإ دلولا نم ةثالث

 .يئاسنلاو هيوحنز نب ديمحو ةبيش يبأ نباو دمحأو [717 :مقر ملسمو 2.٠١١ :مقر يراحبلا] ناخيشلا
 -:رذ وبأ لاق «رانلا نم اًنصح هل اوناك ثنحلا اوغلبي م دلولا نم ةثالث مدق نم :هعفر دوعسم نبا ثيدح :اهنمو



 هيوبأل طرفلا ةعافش 8, ةالصلا باتك
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 امنإ نكلو ءادحاو وأ :لاق ءاّدحاو تمدق دقل :ءارقلا ديس بعك نب يبأ لاقف «نينثا :325 لاق «نينثا تمدق -

 دبعو هيوحبز نب ديمحو ةبيش يبأ نباو يذمرتلاو هحام نباو «"هدنسم" يف دمحأ هحرخأ «ىلوألا ةمدصلا دنع كلذ

 مرح دلولا نم ةثالث نفد نم :اعوفرم هتصق يف ةلئاو ثيدح :اهنمو ."هبعش" ف يقهيبلاو «"هريسفت" ف ديمح نب
 ةنجب نجتسا دقل :هعفر صاعلا يبأ نب نامثع ثيدح :اهنمو «"ريبكلا همجعم" ف ناربطلا هجرخأ ءرانلا هيلع هلل

 :911/5] "هدنسم" يف رازبلاو يناربطلا هجرأ مالسإلا يف هبلص نم ةثالث هيدي نيب فلس لحر «رانلا نم ةنيصح

 .[17715 :مقر

 هل اوناك ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث هل تام نم كلذ اندالوأ نع انسفنأب ىخس :هعفر ريبزلا ثيدح :اهنمو

 نبا يف تتأ ةأرما ةصق يف اعوفرم ةمقلع نب ريبز ثيدح :اهنمو «"هدارفأ" يف نيطقرادلا هجرحخأ «رانلا نم اًباجح

 225 لاقق ءاذه ىوس مالسإلا .يف تلحد ذنم نائبا يل تام دق !هللا لوسر اي :تلاق :موقلا اهفّتنع تام اهل
 ."'همجعم" يف يناربطلاو «"هدنسم" يف رازبلاو «"هننس" يف روصنم نب ديعس هجرخأ ءاديدش اًراظتحا ترظتحا

 دقل :اعوفرم ةثالث تنفد ةأرما ةصق يف ةريره يبأ ثيدح :اهنمو ."همجعم" يف ةريره يبأ ثيدح :اهنمو

 .[؟575 :مقر] ملسمو /١١41[ :مقر (*5/7] ةبيش يبأ نبا هجرأ «ءرانلا نم ديدش راظحب ترظتحا

 ةنج هل اوناك الإ مهبستحيف دلولا نم ةثالث نيملسملا نم دحأل تومي ال :هعفر يملسلا رضنلا يبأ ثيدح :اهنمو

 سنأ ثيدح :اهنمو .[551 :مقر] "أطوملا" يف كلام هجحرأ نانثا وأ :ص لاق ؟نانثا وأ :ةأرما تلاقف «رانلا نم

 ءرانلا نيبو هنيب اًباجح اوناك ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث هل تام نم :اًعوفرم ريبزلا نبا توم ةصق يف

 اًبستحم اًرباص هدلو نم ةثالث مدق نم انقر ةشتاغ هيلع ةايسو "مايحيا يف يزبلا نسحلا وبأ هجرحخأ

 ةصق يف ةريره يبأ ثيدح :اهنمو *١١88[« :مقر 295/7] ةبيش يبأ نبا هحرحأ «رانلا نم هللا نذإب هوبجح

 ل دلولا نم ةثالث هل تومي دبع نم ام :لاق :هيفو ىلإ هلل عدا !هللا لوسر اي ءاعدلل ةلئاس امل نباب تءاح ةأرما

 ."تايشحولا هيلاوع" ف ميعن وبأ هجرحأ ءرانلا نم هدلو نم اًوضع هنم وضع لكب هللا رتس الإ ثنحلا اوغلبي
 دقف يل هيقبي نأ هللا عدا !هللا لوسر اي :تلاق اهل نباب ةيئاح ةأرما ةصق يف اًعوفرم ياحص لحر ثيدح :اهنمو

 :اهنمو .ةبيش يبأ نباو دمحأ هجرخأ «ةنيصح ةنج ت5 لاقف ؛معن :تلاق ؟تملسأ ذنم :لاق «ةثالث هلبق يل تام
 «ليبس رباع الإ رانلا دري مل ثنحلا اوغلبي ملا دلولا نم ةثالث هل تام نم :هعفر ريشب نب نمحرلا دبع ثيدح

 هيف يل هللا عدا !هللا لوسر اي :اه نبا يف تلاق :ةأرما ةصق يف ةيراصنألا ءاجر ثيدح :اهنمو .ئاربطلا هجرخأ

 مث ءاهنع نيريس نبا قيرط نم نكسلا نبا هجرخأ «ثيدحلا ,مالسإلا يف تلخد ذنم ةثالث يل تام هنإف ءةكربلاب

 - ثندحلا اوغلبي مل مالسإلا يف ةثالث امل تام ةأرما امبأ :اعوفرم راصنألا نم ةأرما نع هقيرط نم هجرحخأ



 هيوبأل طرفلا ةعافش 0 ةالصلا باتك
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 دلولا نم ةثالث هل تومب سانلا نم ملسم نم ام :هعفر سنأ ثيدح :اهنمو .رانلا نم اراظح ترظتحا دقف -

 :مقر] يئاسنلاو /١54[ :مقر] يراخبلا هحرخأ .مهايإ هتمحر لضفب ةنحلا هللا هلخدأ الإ ثنحلا اوغلبي مل
 نكادحإل تومي ال :ءاسنلا ظعو ف اًعوفرم ةريره يبأ ثيدح :اهنمو ١5٠0٠[. :مقر] هجام نباو | م“

 هحرخأ ,نانثا وأ :لاق ؟هللا لوسر اي نانثا وأ :نهنم ةأرما تلاقف «ةنحلا تلخد الإ مهبستحتف دلولا نم ةثالث

 هلخدأ ٍيمأ نم ناطرف هل تام نم :هعفر سابع نبا ثيدح :اهنمو .ميعن وبأو يئاسنلاو [؟717١ :مقر] ملسم

 ؟طرف هل نكي مل نمف :تلاق ةقفوم اي طرف هل تام نمو :لاق ؟طرف هل تام نمو :ةشئاع تلاق «ةنجلا هللا

 يف يذمرتلاو كم :مقر م84/1] "هدنسم" ف دمحأ هجرخأ .يلثم. اوباصي نل يمأ طرف انأف :لاق

 ."هبعش" يف يقهيبلاو ٠١57 :مقر] "هعماج"

 اي :اولاقف ءمهايإ هتمحر لضفب ةنجلا هللا امهلحدأ الإ ةثالث امه قوتي نيملسم نم ام :هعفر ذاعم ثيدح :اهنمو

 نب ديمحو دمحأ هجرخأ هركذنس امك طقسلا ركذ هدعبو «ثيدحلا اًدحاو وأ «نانثا وأ :لاق ؟نانثا وأ !هللا لوسر

 هللا مدقي ةنمؤم الو نمؤم نم ام :هعفر ةسبنع نب ورمع ثيدح :اهنمو ."مهديناسم" يف ديمح نب دبعو هيوحنز
 ثيدح :اهنمو .قاربطلاو دمحأ هجرحأ مهايإ هتمحر لضفب ةنجلا هللا هلحدأ الإ ثنحلا اوغلبي مل هيلح نم ةثالث هل

 ."ةيلحلا" يف ميعن وبأ هحرحخأ ,نيعفشمو نيعفاش شرعلا تحت ةمايقلا موي نيملسملا يرارذو :هعفر ةمامأ يبأ

 نب ديمح هجرخأ «ةنجلا مم؟ هللا لحدي مهفوكو «ةنحجلا صيماعد راغصلا نوك يف :اًعوفرم ةريره يبأ ثيدح :اهنمو

 .ميعن وبأو ملسمو هيوحنز

 نبا هجرحأ «نينثالا وذو :لاق ؟نينثالا وذو !هللا لوسر اي :لاق «ةثالثلا وذ بحوأ :هعفر ذاعم ثيدح :اهنمو

 موي نوكي نأ كرسي امأ :هنبا تام لحجر يف هعفر سنأ ثيدح :اهنمو ١١84٠[. :مقر 277/8] ةبيش يبأ

 امهل تومي نيملسم نم ام :هعفر ةريره يبأ ثيدح :اهنمو ."هننس" يف روصنم نب ديعس هحرخأ «كلازإب ةمايقلا

 207 باب ىلع نونوكيو :لاق ؛هتمحر لضفب ةنجلا مهيوبأو هللا مهلخدأ الإ ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث

 هللا لضفب مكويأو متنأ ةنحلا اولخدا :ممل لاقيف ءانوبأ ءيجي يح :نولوقيف «ةنجلا اولخدا :مهل لاقيف «قنجلا

 موي مهي ءيح الإ ثنحلا اوغلبي مل لافطأ ةثالث امل تومي نيملسم نم ام :اًعوفرم ةبيبح ثيدح :اهنمو .هتمحرو

 ف يردأ الف :نيريس نبا لاقف ءانؤابأ ح :نولوقيف «ةنحلا اولحدا :مهل لاقيف «ةنحلا باب ىلع اوفقي يح ةمايقلا

 .معن :تلاق ؟تعمسأ :ةأرملل ةشئاع تلاقف مكؤابآو متنأ اولحدا :مهل لاقيف «ةثلاثلا وأ ةيناثلا

 دعس نبا هج رخخأ «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ :يناربطلل ةياور فو «يبأ جوز لهس تنب هذه ةبيبح :يطايمدلا لاق

 م .اهنع نيريس نبا نع "هحيحص" يف نكسلا نباو ,"همجعم" يف يناربطلاو ؛"هتاقبط" يف



 هيوبأل طرفلا ةعافش كل ةالصلا باتك .

 :لاق نك يبلا نع ماشلا لهأ نم لحر نع كلملا دبع نع ةفينح وبأ -5

 .ياوبأ لحدي يح ال :هل لوقيف «ةنجلا لحدأ :هل لاقي اًتِطنبحُم طقسلا ىرتل كنإ

 نمحررلا دبع نب دمحم نع يقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلس نع ةفينح وبأ -7

 هوقلت الإ ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث هل قوتي ملسم نم ام :هعفر يملسلا دبع نب ةمقلع ثيدح :اهنمو -

 .ميعن وبأو يناريطلاو ١١١[ 4 :مقر] هحام نباو دمحأ هجرخأ ءءاش اهيأ نم ةينامثلا ةنحلا باوبأ نم

 ءاج الإ حتفتس ةنجلا باوبأ نم اباب يأت نأ بحت امأ :هنبا تام لحجر ةصق يف هعفر سايإ نب ةرق ثيدح :اهنمو

 يف يقهيبلاو .هحّحصو مكاحلاو يناربطلاو هيوحبز نب ديمحو دمحأو ةبيش يبأ نبا هجرخأ .ثيدحلا كل حتفي

 يبأ نبا هجرخأ هانعم. ةديرب ثيدح :اهنمو «دعس نبأ هجرخأ هوحنب ةرق نب ةيواعم مع ثيدح :اهنمو ."بعشلا"

 .ءازجألاو جيراختلا بابرأ اهدروأ ةريثك ثيداحأو راثآ بابلا اذه فو «"ءازعلا" يف ايندلا

 نع "مهديناسم" يف ديمح نب دبعو هيوحبز نب ديمحو ١١١4| :مقر 2511/5] دمحأ هجرحأ :خلإ طقسلا

 وأ !هللا لوسر اي :اولاقف ءمهايإ هتمحر لضفب ةنجلا هللا امهلحدأ الإ ةثالث امش قوتي نيملسم نم ام :هعفر ذاعم

 ىلإ هررسب همأ ّرجيل طقسلا نإ هديب يسفن يذلاو :لاق مث ءادحاو وأ :لاق ءادحاو وأ :اولاق نانثا وأ :لاق ؟نانثا

 نإ :هعفر د يلع نع "هبعش" يف يقهيبلاو ١05[ :مقر] هجام نباو ةبيش يبأ نبا هجرحأو .هتبستحا اذإ ةنجلا

 ح هررسب امهّرجيف «ةنجلا كيوبأ لحدأ هبر مغارملا طقسلا اهيأ :لاقيف «رانلا هاوبأ لخد اذإ هبر مغاريل طقسلا

 طقسلا نإ :هعفر فينح نب لهس نع [5745 :مقر :«44/7]"هطسوأ" يف يناربطلا هجرخأو «ةنجلا امهلحدي
 ردع دو ةليع مع اناا نأ نبا هعرعأو ضربا عدي قع هز رت سوال لاني ةلح باب ىلع هل ىو
 ."هفنصم" يف هيف قازرلا دبع هجرخأ ام حاكنلا ف ركذنسو ءهوحنب اذ و ينيللا

 حتفو ءاحلا نوكسو ميملا مضب ئطنبحملاو .هقلخ ضعب ىري ام :رهشأ رسكلاو نيسلا ثيلثتب :خإ طقسلا

 ةبلط عانتما عنتمملا وه :ليقو «ءيشلل ئطبتسملا بضغتملا :لدبي زمهف ءاطلا رسكو نونلا نوكسو ةدحوملا

 :ةديح نب ةيواعم نع ٠٠١4[ :مقر ]417/١9« "ريبكلا" يف يناربطلا هاور ثيدحلاو .ءابإ عانتما ال ءءاعداو .

 :لاقي ةنجلا باب ىلع انطنبحم طقسلاب يح ممألا مكب رثاكم ينإو ءدلت ال ءاسح نم ريخ دولو ءادوس :هظفلو
 .كاوبأو تنأ ةنحلا لحدا :هل لاقيف .ياوبأو !بر اي :لوقيف «ةنجلا لحدا

 ءركاسع نبا هحرخأ ءمكطارفأ نم مهإف ,مكطاقسأ اومس :هعفر ةريره يبأ ثيدحل ؛هتيمست بدنيو :ياوبأ

 لوهجم دانسإلا اذه :ةقينح وبأ ."ةتحيشم "ف ةرسيم ةعجرخأ 4 هللا لقني طقسلا اوم :هعفر سنا كودو

 .رسكتو ميملا حتفو لادلا رسكب :يقشمدلا .مامإلا نع ةاور ءالؤهو «ديعس نب ىي نع هاور مامإلا الإ ٍنيظو
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 ىلاعت هللا لاق ءاريخ هقح يف سانلا لوقيو 0 هنم 0 هللاو دبعلا تام اذإ

 .يملع ا «يدبع ىلع يدابع تاداهش تلبق دق :هتكئالمل
 يدبعل يأ

 لوسر لاق :تلاق «ئناه مأ نع حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ -7
-- 00 

 .هل روفغم وهف هل رفغي هللا نأ ملع نم :ٌلك هللا

 [زئانجلا ماكحأ نايب]

 نإ :ليقو ءرهشألا وهو ةيناثلا ءاتلا حتفب ىوريو -نيس امهنيب نيئاتلل نيتمضب- رتست ىلإ بوسنم :يرتستلا
 :ىلاعت هلوق ئيعم ىلإ ريشي اذهو :يراقلا لاق :تام اذإ (يراق) .نافوطلا دعب عفو زوتس» ل وأ اهون

 عوكألا نب ةملس نع يناربطلا ىورو *١4((« :ةرقبلا) «ِسآّنلا ىَلَع َءاَدَهش اوُنوُكَتِل أَطَسَو َةَّمَأ ْمُكانَلَعَج َكِلَدَكَول

 بابلا اذه يفو .(| 8 :مقر ىيكالإ ءامسلا ق هللا ءادهش ةكئالملاو «ضرألا ْف هللا ءادهش متنأ :اعوفرم

 ءاش نم ننسلاو حاحصلا يف ةروكذم ةداهشلا هذه ىلع تئلامت ةرفاوتم ةريزغ ثيداحأو «ةرفاظتم ةريثك رابخأ

 .ارش هنم ملعأ امل لمعأ الو :يملع .اهيلإ عحار

 نع يئاسنلاو [؟754 :مقر] ملسمو 75٠01[ :مقر] يراخبلا هاور ثيدحلا لصأ :يراقلا لاق :خلاإ ملع نم
 رفعي ابره يدنص ولع هير: لاقك ل هردغاف اند فيتثا يو :لاقفا ات تام ادع نإ اع وفرخت# وول نأ

 (يل هرفغاف رخآ اًبنذ تبنذأ !بر :لاقف ءاّبنذ باصأ مث هللا ءاش ام ثكمب مث ءيدبعل ترفغ هب ذحأيو «بنذلا

 :لاقف اًبنذ باصأ مث هللا ءاش ام ثكمي مث ءيدبعل ترفغ هب ذخأيو بنذلا رفغي ابر هل نأ يدبع ملعأ :لاقف

 ءانالث يديم ترفق هي دعايو ىناللا يقني»اثرسل هنأ يدع ىلغا >لاتقإفا هيتغاقب ريفا اند: تضألا !خدز

 هب دارملا سيلو «ةبوتلا ىلإ عوجرلاو «ةيصعملا يف عوقولا نم ةفورعملا هتداع ىلع بترم اذهو ءءاش ام لمعيلف

 .نيعملاو قفوملا هللاو ."نيصحلا نصحلا" حرش يف هتنيب امك ةفلاخملاب ةحابإلاب رمألا

 نب ديبع نع روصنم نع ديز نب دامح نع ةدعسم نب ديمح قيرط نم هحام نبا هجرخأ :خلإ روصنم نع
 نم هنإف ؛اهلك ريرسلا بناوحب لمحيلف ةزانج عبتا نم :دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق «ةديبع يبأ نع ساطسن

 - ةعبرألا هبناوج ذخأ وه ةنسلا نأ ىلإ ريشي اذهو ١[« 57 :مقر] عديلف ءاش نإو ؛عوطتيلف ءاش نإ مث «ةنسلا



 زئانجا ماكحأ ني ةالصلا باتك

 نأ ةنسلا نم :لاق هنأ ءدوعسم نبا نع ساطسن نب ديبع نع دعجلا يبأ نب لاس نع
 ! ل نونلا

 .ةلفان وهف كلذ ىلع داز امف ءريرسلا بناومب لمحت

 شعن

 ان ملول :يعادولا نب ةيطع يبأ نع رمقألا نب يلع نع ةفينح وبأ -8

 .يراقلا حرش نم كلذ نم فرط 8 دوعنسو «"ةيادهلا" يحرش يف ثيداحألا نم كلذ

 «عفرلا مكح يف يباحصلا نم ظفللا اذه :للإ ةنسلا نم .ينوكلا مهالوم يعجشألا ينافطغلا عفار :حلاس نع

 هيفو «ةريبك نوعبرأ هل رفغ «ةعبرألا ريرسلا بناوجب لمح نم :اعوفرم ةلثاو نع ركاسع ىور دقو :يراقلا لاق
 لمح ةئنسلا نأ ىلإ ءاعإ ع ةئيطخلا ةرافك ةوطح لك نوكيل ؛ةوطخ نيعبرأ رايتخا نم انمدق ام ىلإ ةراشإ

 ةلباقلا ةفوقوملا ثيداحألا ضعبب لدتساو «هعابتأو يعفاشلا هراتخا امك «نيدومعلا نيب ال «ةعبرألا اهبناوحب ةزانجلا

 :مقر 2481/1] ةييش يبأ نبا ىور دقف ءاهنع دوصقملا يف حرصأو 050 ةضراعم اهنأ عم ليوأتلل

 ىلع نع ءاطع يبأ نع ميشه انثدح :"امهيفنصم" يف 507١8[ :مقر ,ها١/*] قازرلا دبعو ١ ١[ /ا/

 .ةعبرألا ريرسلا ا تيأر :لاق «يدزألا

 ةزانحلا لمح نم :لاق «ةريره يبأ نع مزهملا وبأ ينربحأ ءروصنم نب دابع نع يروثلا ينربخأ قازرلا دبع ىورو
 اوبهذ ام فالح هلي هللا لوسر نع حص دق مث .[1014 :مقر ]5١7/7( هيلع يذلا ىضق دقف «ةعبرألا اهبناحي
 يبأ نع ساطسن نب ديبع نع رمتعملا نب روصنم نع ةبعش انثدح ؛ةبيش يبأ نباو قازرلا دبع ىور دقف «هيلإ

 نب دمحم ىورو ةعبرألا ريرسلا بناوجي ذخأيلف ةزانحلا عبتأ نم :لاق 6-2 درعتسم رب. هللا كبع ةيبآ خخ ذيع

 هجام نبا هاورو «ةعبرألا اهبناوحب ةزانحلا لمح ةنسلا نم :لاق «رمتعملا نب روصنم انثدح «ةفينح وبأ انريخأ نسحلا

 ؛فلسلا ضعب نم ققحت نأ هفالح نأو (ةندسلا نم هنإف ؛اهلك ريرسلا بناوجي ذحأيلف ةزانجلا عبتأ نم :هظفلو

 نع ثيدحلاو «ةياور يف امك تاوطخ رشع بناج لك ةعبرألا بناوحلا لمح نم ركذ ام ىلع يأ :كلذ ىلع

 مهفلاخو «نسحلا نب دمحمو «يقابلا دبع نب ركب وبأو «ورسخ نباو «يثراحلاو (ميعن وبأ هاور قايسلا اذمب مامإلا

 ديبع نيب دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع ابأ لخدأ نكل ,ظفللا اذهبي "مامإلا دنسم" يف هحرخأف «يرقملا نبا كلذ يف

 قازرلا دبع جرحأو ,"هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو ء"هننس" يف هجام نبا هجرخأ اذكهو «دوعسم نباو ساطسن نب

 لمح نم :ظفلب ةريره يبأ نعو «ةعبرألا ريرسلا بناوج لمح هنأ :رمع نبا نع ةبيش يبأ نبا اذكو «"هفنصم" يف

 ينادمه لا ورمع نب :رمقألا نب .ةنسلا اه لمكي يلا ريخلا ىلع ةدايز :ةلفان .هيلع ىضق دقف ةعبرألا اهبناوحي

 .لسرم ثيدحلاو «ةيناثلا نم ةقث ءرماع نب كلام همسا ,ينادمهلا يعادولا :ةيطع ىبأ .يفوكلا عزاولا وبأ يعادولا



 زئانجا ماكحأ م.أ١ ةالصلا باتك

 .اهري م يح ريكي ملف «تدرطف امو رمأف ,ةأرما ىأرف «ةزانج يف جرخ هللا لوسر نأ
 5 اهباهذل اراظتنا ةزانجلل اهرسكو ميحلا حتفب

 هذ باطخلا نب رمع نأ : :دحاو ريغ نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -
 تاقثلا ٠

 اهيرعر اك ةزاضي رخااورظنا لاق ةريكللا نع هل ابنا ىلا تاعس ا مه
 ةزانجلا ُُق ددع

 و

 .اعبرأ اوربكف اري ل نر ىح اعبرأ ربك دق هودحوف 5

 وت يأ هحور

 :تلاق ل قيرط نم دواد وبأ جرخأ :خا ةزانج يف جرخ

 ءاسن نأ :ليذحلا نب بلاغ ليذهلا يأ نع مامإلا ىور نكل 7١51[« :مقر] "انيلع مزعي ملو زئانحلا عبتن نأ انيهن'

 نم ةحلط هاور اذك ,بيرق دهعلا نإف ,نهعد 2 ا لوسر لاقف ؛«نهدرطي نأ رمع دارأف «ةزانج عم نك

 .!رمع اي نهعد :ظفلب ةريره

 رجأ زئانجلا عابتا نم ءاسنلل سيل :اعوفرم رمع نبا نع "هننس" يف يقهيبلا جرخأو ءاهدرطب يأ :اه رمأف

 ]١48/1١1( بيصن ةزانجلا يف ءاسنلل سيل :هعفر سابع نبا نع "ريبكلا" يف يتاربطلاو ء[1107 :مقر :.1:/57]
 هدنسب ورسح نباو «هنع ينانشألاو ينراحلا هاور أ .راثآلا ُْق هد دنع ترخأ] :ةفينح وبأ .( ل3 :مقر

 .الوطم يلع نع نيريس نبا نع مثيلا نع هنع
 ,ةفيعض اهلك ةددعتم هوجوب ثيدحلا يور :يقهيبلا لاقو «سابع نبا نع يناربطلاو يقهيبلا هجرحخأ :اعبرأ ربك

 ديعس نع ةحيحص يهف «عبرألا ىلع رمع عمج ةصق امأو هيلع ليلد وهف «عبرألا ىلع ةباحصلا رثكأ عمجأ نكل

 نب اي مكتنس هذه :اولاقو ءاعبرأ اوربك جلع مدآ ىلع اولص امل ةكئالملا نأ :سابع نبا نع يورو «بيسملا نب

 ةلمجلابو «بعك نب يبأ نع "هتيسأ" 52 يقهيبلا هآورو ("ةيلحلا' ّى ميعن وبأو "هك ردتسم" ُِق مكاحلا هآور !مدآ

 .ةضيفتسم ةروهشم هيف راثآلاو رابخألا

 يطقرادلا هاورو «تاريبكت عبرأ هتالص رحخآ ناك مث :هيفو ءسابع نبا نع "ناهبصأ خيرات" يف ميعن وبأ ىورو

 ربك و «هنبا ميهاربإ ىلع ىلص" :هعفر سنأ نع دعس نباو ىلعي وبأ ىورو «ةفيعض هقرطو نابح نباو مكاحلاو
 يأ نب ناميلس نع "راك ذتسالا" ُُق ربلا دبع نباو «يردنخلا نع "ل 5 رارزبلا هوحن جرخأو ."اًعبرأ هيلع

 يكحو «عبرأ ةعبرألا ةمئألا قافتاب ةزانحلا تاريبكت نأ ملعاو :يراقلا لاق :اًعبرأ اوربكف .اًعبرأ ففكملا نب
 ةزانجلا ىلع دي هللا لوسر ربك :دوعسم نبا لاقو 2« سم ناميلا نب ةفيذح نعو «ثالث اهنأ :نيريس نبا نع

 فلحخ ىلص ولو «هتالص لطبت مل عبرألا ىلع داز نإف ؛مامإلا ربك امأو «ربكف اعبرأو ءاسمخو ءاعبسو ءاعست

 .عبس ىلإ عباتي هنأ :دمحأ نعو «ةدايزلا يف عباتي مل عبرأ ىلع دازف مامإلا



 تيملا ءاعد م. ةالصلا باتك

 | لا ءاعد|

 هل
 25 يبلا نأ :ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ىيحب نع نابيش نع ةفينح وبأ -0

 فوع نب نمحرلا دبع نبا ١ ريثك يبأ نبا نمحرلا دبع نبا
 527016 انبئاغو اندهاشو ءانتيمو انيحل رفغا مهللا :تيملا ىلع ىلص اذإ لوقي ناك

 ميمعتلا دوصقملا
 ."نيصحلا نصحلا" يف ثيدحلاو :يراقلا لاق :2! ىلص اذإ .هنع مكحلا نب مساقلا وبأ هاور اذكه :ةفينح وبأ

 ثيدح قو :مامهلا نبا لاق دتَد ةريره يبأ نع مكاحلاو نابح نباو دمحأو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 اندهاشو ءانتيمو انيحل رفغأ مهللا :لاق ةزانجلا ىلع ىلص اذإ د هللا لوسر ناك :لاق هيبأ نع يلهشألا ميهاربإ

 ١3485[. :مقر] يئاسنلاو ٠١715[ :مقر] يذمرتلا هاور ءاناثنأو انركذو ءانريبكو انريغصو ءانبئاغو

 :مالسإلا ىلع هيحأف انم هتييحأ نم مهللا :هيف دازو ّدتُك يبلا نع ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ةملس وبأ هاورو

 ؛مالسإلا ىلع هفوتف انم هتيفوت نمو :ىرخأ يفو ءهوحن دواد يبأل ةياور يفو «نامبإلا ىلع هفوتف انم هتيفوت نمو

 مالك ىهتنا هلو انل رفغاو :ةدايزو ءهدعب انتفت الو :يئاسنلا ةياور يفو .هدعب انلضت الو .هرحأ انمرحت ال مهللا

 هيلع دازو «ناميإلا ىلع هفوتق انم هتيفوت نمو ؛مالسإلا ىلع هيحأف انم هتييحأ نم مهللا :دمحأ دازو .يراقلا يلع

 يناربطلا هجرخأ ثيدحلاو .هدعب انلضت الو هرجأ انمرحت ال مهللا :ناميإلا دعب يذمرتلاو 50١"[ :مقر] دواد وبأ

 مهللا :دازو ءنسح دنسب [١١*5:مقر 280/5] "طسوألا"و [5748١:مقر 237 /1١؟] "ريبكلا همجعم" يف

 .كوفع كوفع

 «ةزانج ىلع ىلص اذإ ناك" :هعفر فوع نب نمحرلا دبع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم "تايعلخلا" تو
 نبا لاقو .مالسإلا ئلع هفوتف هتيفوت نمو ءاناثنأو انركذلو ءانريبكو انريغصلو ءانتاومأو انئايحأل رفغا مهللا :لاق

 ال ظافحلا :لاقف «ةريره يِبأ نع ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب , ىيي ثيدح نع يبأ تلأس :"هللع" يف متاح يبأ

 «نايفس ريغ ةريره يبأ ركذب هلصوي الو .ًالسرم د5 يبنلا نع ةملس وبأ :نولوقي امنإ «ةريره ابأ نوركذي
 ةملس يبأ نع ىيي نع يعازوألا قيرط نم دواد يبأو "يذمرتلا عماج" نع ءيجيس :تلق .لسرم هنأ :حيحصلاو

 ءاضيأ ةفينح وبأ هلصو دقو «نايفس هلصوب درفتي ملف ءالوصوم ةريره يبأ نع
 ةدايز وهف «هيف فاك نايفس درحم نأ ىلع «ةودق كيهانف «تابثألا ظافحلا تاقثلا ةمئألا ءالؤه هيلع قفتا اذإو
 اذه نأ عم «ةملس يبأ ليسارم اميس ال :ةجح اندنع لسرملا نأ عم ,ثيدحلا ف ةجح مامإ ظفاح ةقث نم ةلوبقم

 نع هلقن «قأي ام ىلع دهاوشو تاعباتم هلف ءاضيأ قرطت دق انههو «فاعضلا اهيف لبقت لامعألا لئاضف نم

 يلهشألا ميهاربإ يبَأ نع ريثك يبأ نب ىيي نع يعازوألا قيرط نم يذمرتلا هجرحأ :خلإ انيخ رفغا مهللا .يذمرتلا

 - ءاعوفرم ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ىيي نع يعازوألا قيرط نم امهريغو دواد وبأو وه هجرخأو ءاعوفرم هيبأ نع



 قشلاو دحللا نايب م. ةالصلا باتك

 .اناثنأو انركذو ءانريبكو انريغصو

 [قشلاو دحللا نايب]

 ك7 نتي يبلل دجلأ :لاق «هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ - 5
 دئرم نبا ناميلس 0

 مهللا ؛مالسإلا ىلع هفوتف انم هتيفوت نمو .نامبإلا ىلع هيحأف انم هتييحأ نم مهللا :ةدايز دواد يبأ ةياور يفف -

 هتيفوت نمو ؛مالسإلا ىلع هيحأف انم هتييحأ نم مهللا :هيف دازو :يذمرتلا لاقو ءهدعب انلضت الو هرحأ انمرحت ال
 .كلام نب فوعو رباجحو ةداتق يبأو ةشئاعو فوع نب نمحرلا دبع نع بابلا فو :لاق «نامبإلا ىلع هفوتف انم

 نع يلهشألا ميهاربإ يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي نع اذه يف تاياورلا حصأ :لوقي هنأ يراخبلا دمحم نع لقنو
 هل رفغا مهللا :اعوفرم كلام نب فوع نع هوجرخأ امك «تيملل ءاعدلا ف تيور اًضيأ رخخأ ظافلأ انههو . هيبأ

 اذه يف هتيحصأ لقنو .هححصو ١[ دا :مقر] يدذمرتلا هج رجخأ «بوثلا لسغي امك دربلاب هلسغاو .همحراو

 ,هلخدم عسوو ,هلزن مركأو ءهنع فعاو هفعاو ؛همحراو هل رفغا مهللا :ملسم ةياور يفو «يراخبلا نع بابلا
 هراد نم اًريخ اًراد هلدبأو «ءسندلا نم ضيبألا بوثلا تيقن امك اياطخلا نم هقنو «دربلاو جلثلاو ءاملاب هلسغاو

 يفو «رانلا باذع نموأ «ربقلا باذع نم هذعأو .ةنجلا هلحدأو .هجوز نم اًريخ اجوزو ءهلهأ نم اًريخ ًالهأو

 | .[477 :مقر] رانلا باذعو ربقلا ةئتف هقو :ةياور
 «كتمذ ف :نمحرلا دبع لاق «ربقلا ةنتف هقف كتمذ يف نالف نب نالف نإ مهللا :اعوفرم ةلثاو نع دواد وبأ جرحأو

 تنأ كنإ .همحراو هل رفغاف مهللا «قحلاو ءافولا لهأ 7-5 ءرانلا باذعو «ربقلا ةنتف نم هقف ؛كراوح لبحو

 دواد وبأ هحرخأ ةريره يبأ نع ناورم ثيدح يفو :حانجلا نب ناورم نع نمحرلا دبع لاق «ميحرلا روفغلا

 اهرسب ملعأ تنأو ءاهحور تضبق تنأو «مالسإلل اهتيده تنأو ءاهتقلخ تنأو ءامر تنأ مهللا :اعوفرم
 77١7[. :مقر] هل رفغاف ءاعفش انج ءاهتينالعو

 نأ ملعا ءيباحصلا يملسألا بيصحلا نب ةديرب وه :هيبأ نع .هنع ردصي ام لامتحال ركذ وأ ؛ميمعت :انريغصو

 نم لضفأ دحللا نأ انبهذمف ؟قشلا وأ دحللا :وه ام ربقلا يف ٌبحألا لضفألا نأ :لوألا «نيفلتخم نيماقم انهه

 ١٠١[« 848 :مقر] انريغل قشلاو انل دحللا :اعوفرم سابع نبا نع يذمرتلا جرخأ دقو :يعفاشلا انفلاخو «قشلا

  ثيدح سابع نبا ثيدح :ىسيع وبأ لاق «رباجو رمع نباو ةشئاعو هللا دبع نب ريرج نع بابلا يفو :لاق
 نب دعس نأ :صاقو يبأ نب دعس نب رماع نع ملسم جرحأو .فعضلا ثروت ال ةبارغلاو .هجولا اذه نم بيرغ

 05 هللا لوسرب عنص امك ءابصن نبللا يلع اوبصناو ءاًدحل يل ودحلا :هيف كله يذلا ضرملا يف لاق صاقو يبأ

 .[355 :مقر]



 قشلاو دحللا نايب م. ةالصلا باتك

 .اًبصَن نبللا هيلع بصنو ,ةلبقلا لبق نم ذحأو

 ملو ربقلا ىلإ انيهتناف ءراصنألا نم لجر ةزانج يف 5 هللا لوسر عم انجرح :لاق ءءاربلا نع دواد وبأ جرخخأو -
 ةورع نع "ةنسلا حرش" يف جرخأو 57١7[. :مقر] هعم انسلجو «ةلبقلا لبقتسم هني يبلا سلجف ءدعب دحلي

 ءاجقةليع دع كلو[ ءاح امها ةولاتق هلل ال" ركل والو هدمت | نالعم ةعكملاب بن16 "7لاق رويولا دو
 قشلاو انل دحللا :اعوفرم يلجبلا هللا دبع نب ريرج نع هجام نبا ىورو ان هللا لوسرل دحلف «دحلي يذلا

 ١٠[. همه :مقر] ان ريغل

 ءامهيلإ ثعبنو انبر ريختسن :اولاقف ,حرضي رخآلاو دحلي لحجر ةنيدملاب ناك يي يبلا يفوت امل" :لاق سنأ نعو

 هللا لوسر تام امل" :ةشئاع نعو "ني ينلل اودحلف ءدحللا بحاص قبسف ءامهيلإ لسرأف «هانكرت قبس امهيأف
 دنع اوبخصت ال :هو رمع لاقف ءمقاوصأ تعفتراو «كلذ ف اوملكت ىح «قشلاو دحللا يف اوفلتحا هي

 لايم زل نحلل دجال ماج ةيدح ةساللا وايفاقسلا لل انلسرأف هر ةملع وأ نايم و ايه هلع للا لوشن

 نب ديعس نعو «ثيدحلا "هللا مسب :لاق ؛هدحل يف تيملا عضو اذإ" :اًعوفرم رمع نبا نعو "ني نفد مث دي هللا

 .هعفر مث «ثيدحلا هللا مسب :لاق ؛هدحل يف اهعضو املف ةزانج يف رمع نبا ترضح :لاق بيسملا

 ذحأآلا نوك لاح ةلبقلا لبق نم تيملا ذخأ يأ «ةلبقلا لابقتسا وه له ربقلا هلاخدإ يف لضفألا نأ :ياثلاو

 هنأ :يور امب اكسمتم :يباثلا ىلإ يعفاشلاو «لوألا ىلإ انبهذف ؟ربقلا لفسأ نم هذخأ يأ ,لسلا وأ ؟اهل ًالبقتسم

 «جارس هل جرسأف ًاليل ريق لحد 8 يببلا نأ" :سابع نبا نع يذمرتلا هج رخخأ ام :لوألا :هوحجو انل الس لس

 يفو :لاق ء[١ .هال/ :مقرإ "اعبرأ هيلع ربكو «ناآرقلل ءالت اًهاوأل تدك نا ! نيا كمر :لاقو (ةلبقلا لبق نم هذحأف

 ثيدح سابع نبا ثيدح :ىسيع وبأ لاق «هنم ربكأ تباث نب ديز وأ وهو «تباث نب ديزيو رباج نع بابلا
 .السا لسي :مهضعي لاقو ةةليقلا لبق نم نيقلا: تيما لحخدي :لاقؤ ءاذع ىلإ ملعلا لهأ ضعب: بهذ دقو :نسح
 .[55١؟ :مقر] الابقتسا لبقتساو ةلبقلا لبق نم ذأ هي هللا لوسر نأ :ديعس يبأ نع هحام نبا هجرحأ ام :ىاثلاو

 لاصيإ يف :اهنم اصوصح «ةرخآلاب ةقلعتملا رومألا هذه يف اميس ال ,نكمأ ام يعاريف ءمظعم ةلبقلا بناج نأ :ثلاثلاو

 ريالا اذهب قو اسال نأ هذيد ا ةسار تق رم ضيقا قمار امتع نناوخلا 21ه فنحن دو وضلتا لإ كلا

 دنع حيحرتلا نأ ىلع لسلا ثيدح ضراعت لابقتسالا ثيداحأف «يردخلا ثيدح نم تفرع امك «ةضراعتم ةفلتخم

 نأل ؛بناحلا كلذ يف ةعس دك يبلا ةرجح يف نكي مل هنأ :اًيئاثو .ةلبقلا بناحل ححرم وهو «سايقلا بناحل ضراعتلا

 ."يراقلا حرش" نم قوتسم ًالوق انهه لقنتسو «ةرورضلل هب لمعف «رادجلاب قصلم هربق
 ديزي نب ورمع قيرط نم "هئافعض" يف يليقعلاو ,"هلماك" يف يدع نبا هجرحأ ثيدحلا اذه :خل ! ةلبقلا لبق نم
 -  «هيلع عباتي ال ريخألا :لاقو «هنع يناذارلا ذخألو ؛ورمع فعضل هافعض دقو «هب دئرم نب ةمقلع نع يمتلا



 قشلاو دحللا نايب م.ه ةالصلا باتك
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 :هريغو ئطقرادلا لاقو ؛ثيدحلا ركنم :متاح وبأ لاقو ءءيشب هثيدح سيل :ىجي لاق «ةدرب وبأ وه اذه ءورمع مث -

 «مامإلا نم ةعباتملا هذي ربجنيف «ظفحلا ءوسل ريسي هفعض نكل ءاّدج هاهوف ءاذه ةدرب يبأ نع دواد وبأ لئسو «فيعض

 .ديعس يبأ ثيدح نم كلذك يدع نبا هجرحخأو؟مامإلا نم اردق لجأو ىوقأو قثوأ عباتم يأو

 ءرمعو ركب يلوي يبلل دحلا :مُذ رمع نبا نع عفان نع كلام نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا جرحخأ دقو

 :السرم اًعوفرم ميهاربإ نع دامح نع ”هليسارم" يف دواد وبأو ةبيش يبأ نبا ىورو «ديناسألا حصأ نم اذهو

 الابقتسا ليقتساو ةلبقلا لبق نم لختأ :هعفر يردخلا نع هحام نبا ىورو ءألس لسي ملو ةلبقلا لبق نم لخدأ

 ناكو «ثيدحلا فيعض :دمحأ لاقو ءفيعض هثيدح بتكي :متاح وبأ لاق «يثوعلا دعس نب ةيطع هدنس فو

 .ةيطع يف ملكتي ميشه
 :ةعامجو يئاسنلا لاقو ءءاوس يدنع برح نب رشبو «نوراه وبأو «ةيطع :لاق ىيي نع يئيدملا نبا ىورو
 عم وهو :يدع نبا لاقو ؛لئام :يناحزوجلا لاقو «نيل :ةعرز وبأ لاقو ءحلاص :نيعم نبا لاق نكل ,فيعض

 دمتعي يذلاب سيل :دواد وبأ لاقو ءبجعتلا ىلع الإ هثيدح بتك لحي ال :نابح نبا لاقو «هثيدح بتكي هفعض

 يبأ نع عضاوم يف هثيدح يذمرتلا نسح دق :انلق «لكلا ىلع اًيلع ناكو ؛ةجحب سيل :يحاسلا لاقو «هيلع

 .هب جتحي ال نم سانلا نمو «ةحلاص ثيداحأ هلو «ىلاعت هللا ءاش نإ ةقث ناكو :دعس نبا لاقو .ديعس

 ىلع سابع نبا ربك هنأ :ةبيش يبأ نبا جرخأو «سانلا هلج هنع ىور «عيشتلا يف ولغي ناك :رازبلا ركب وبأ لاقو
 دنسب "هفنصم" يف قازرلا دبع هجرخأو ١١745[2 :مقر ]*/2١8 ةلبقلا لبق نم هلحدأو ءاعبرأ ةيفنحلا نب دمحم

 يور امك هيف برطضم هلاخدإ :لسلا ثيدحب يعفاشلا لالدتسا باوج يف يراقلا لاق .ذحأن هب :لاقو :حيحص

 ناميلس يبأ نب دامح نع :"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا اذكو «"ليسارملا" يف دواد وبأ جرحأ دقف هفالخ يور كلذ

 .الس لسي ملو ةلبقلا لبق نم ربقلا لحدأ دلي يبلا نأ :يعخنلا ميهاربإ نع

 ةلبقلا لبق نم ذخأ هنأ" :كيعس يبأ نع "هننس" ف هجام نبا هج رخخأو «فرعي مح هرشب عفرو :ةبيش يبأ نبا دازو

 لحد هنأ :سابع نبا نع هنّسحو ٠١51[ :مقر] يذمرتلا هاور ام هديؤيو ١557[« :مقر] "الابقتسا لبقتساو

 هيلع رّبكو «نآرقلل ءالت اًماَوأل تنك نإ !هللا كمحر :لاقو «ةلبقلا لبق نم هذخأف ءجارس هل جرسأف اًريق اليل

 :مقر ]2١8/5 ةلبقلا لبق نم هلحدأو ءاًعبرأ ففكملا نب ديزي ىلع ربك اًيلع نأ :ةبيش يبأ نبا هجرحأ امو .اًعبرأ

 .ةلبقلا لبق نم هلخدأو ءاعبرأ هيلع رّبكف «سابع نبا يلو هنأ :هيفنحلا نبا نع جرخخأو ١[



 [ربقلا يف لاؤسلا]
 :05 هللا لوسر لاق :لاق ةدابع نب دعس نع لجر نع ةمقلع نع ةفينح وبأ ١-

 دوقع" يفو :ةمقلع نع .ديناسألا حصأ وهو «ةفينح يبأ نع تارفلا نب رماع هاور اذكه :يئراحلا لاق :ةفينح وبأ

 وه اذهو دك يبلا نع دلك هللا لوسر باحصأ نم لحجر نع ةديبع نب دعس نع دئرم نب ةمقلع نع :"رهاوجلا
 يف نكي ملو «ةدابع نبا دعس نع لحر نع دئرم نب ةمقلع نع :يراقلا حرش ةخسن فو :لجر نع .رهاظلا

 ورسخ نب دمحم نب نيسحل "مامإلا دنسم" يفو :اهشماه يف ليقو «هل ابيوصت اهاندزف "ةمقلع نع" ةظفل انتخسن
 .كلام نب دعس نع هثدح نمع «ةمقلع نع يحخلبلا

 نع دئثرم نب ةمقلع نع باوصلا :ذاتسألا يراخبلا بوقعي نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأل "مامإلا دنسم" يفو

 نب دعس نع دئرم نب ةمقلع نع :هايور ةبعشو شمعألا نإف ؛ُي يبلا باحصأ نم لحجر نع ةديبع نب دعس
 هركذ اذك دلك يبلا باحصأ نم لجر نع :لاقو «ءاربلا ركذي مل ةفينح ابأ نأ الإ ءبزاع نب ءاربلا نع ةديبع
 .مامإلل اًدنسم رشع ةسمخ هيف عمج يذلا "ديناسملا عماج" يف بيطنخلا يمزراوخلا دوعسم نب دمحم ديوملا وبأ

 ءاعوفرم يباحص لحر نع ةديبع نب دعس نع ةمقلع نع :هنع هاور «تارفلا نب رماع وه مامإلا نع يوارلا مث

 هنأ ةياورلا يف حرص هنأل ؛رضي مل اًضيأ رسفي مل ولو «ءاربلا وه مهبملا لحرلا نأ رهظي هريغو شمعألا ةياوربو
 قاسو ؛ههجو ىلع ثيدحلا ظفح ةقث تارفلا نب رماعو «ثيدحلاو ةياورلا لودع مهلك ةباحصلاو ءيباحص

 دواد وبأ هاورو ءصقنو ةدايز عم ليوط ثيدح نم "هدنسم" يف دمحأ هجرحأ ثيدحلاو «ءاوتسالا ىلع ديناسألا

 .اًرصتخم هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ اذكو «ةبيش يبأ نباو عينم نب دمحأو يسلايطلا

 يبأ ثيدح نم ايندلا يأ نباو يقهيبلاو .هنّسحو يذمرتلاو سنأ ثيدح نم ناخيشلا هجرخأ نيكلملا ثيدح مث

 نوعبس هربق يف هل حسفيف :اًضيأ هيفو «خلإ ريكن :رحآلاو ركنم :امهدحأل لاقي «ناقرزأ نادوسأ :هيفو «ةريره

 يف نابح نباو ؛"هطسوأ" يف يناريطلاو ,"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هوحن جرحأو «هيف هل روني مث ,نيعبس يف اًعارذ

 تاريخلا لعفو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا ةياقو نايب عم هثيدح نم يقهيبلاو «'هكردتسم" يف مكاحلاو ؛,"هحيحص"

 نع يراخبلا يفو :يراقلا لاق «ئعملا برق ىلع هوحنب ايندلا يبأ نبا هاورو «سانلا ىلإ ناسحإلاو فورعملاو

 هسا ل وسر ادي ناو الإ 4 ا كيرالا ل لاس وحلا :لاق كك هللا لوسر نأ :بزاع نب ءاربلا

 :[5599 :مقر] ("10 :ميهاربإ) «ةّرخآلا يفر اًيندلا ةَيَحْلا يف تبا ٍلْوَمْلاب اوُنَمآ َنيِذْلا هللا َتَبكيِلَه :هلوق كلذف

 -  ربقلا باذع يف تلزن :لاق (ِتباَنلا ٍلْوَمْلا اوُنمآ َنيِذَّلاهَلا تبعي :لاق دي يبلا نع "ملسم حيحص" يفو



 ربقلا يف لاؤسلا م. ةالصلا باتك

 ؟كيبن نمو :لاق هللا :لاقف كير نم :لاقف ءهسلحأف «كلملا هاتأ : :هربق ف نمؤملا
 ةينثتلا يفاني الف هسنح جاع

 نم هدعقم ىريو هربق يف هل حسفيف :لاق ,مالسإلا :لاق ؟كنيد امو :لاق ءدمحم :لاق
 عسوي كي يبن هل ١

 لضملاك ير دأ ال | ها 0 ؟كبر نم :لاقف «كلملا نسا اًرفاك ناك اذإف «ةنجلا
 دقافلاك 0 0

 ا ول هد

 .[1ىالا :مقر] «ِتبتل وقلب ارثقا ينل نال ْتيكيإ» كلذف دمحم ينو هللا بر :لوقي ؟كبر نم :هل لاقي نيح -

 لهأ ضعبل افالم ةنسلا لهأ هيلع اوعمجأو «ئيعملا بسكب ترتاوت دقو نيبملا يف ةريثك كلذ ُُق ثيداحألاو

 .لازتعالا بهذم هبهذم مامإلا نأ :ةلزتعملا نم معز ام لطب انهه نمو .ةعدبلا

 لاقي :تاقرأ نادوسأ ناكلم هاتأ ءمكدحأ :لاق وأ ةعسملا ربق اذإ :اعوفرم ةريره يبأ نع يذمرتلا هاور ثيدحلاو

 هللا كبع نه :لؤقي' ناك ام :لوقيف ؟لحرلا اذه يف لوقت تنك ام :نالوقيف ريكنلا رخآلاو ءركنملا امهدحأل

 هل حسفي مث ءاذه لوقت كنأ ملعن انك دق :نالوقيف .هلوسرو هدبع اًدمحت نأو هللا الإ هلآ ذل نا كفا هلوسرو

 م :نالوثيق مهربخاف يلهأ ىلإ عج أ :لوقيف «من :هل لاقي مث «هيف هل روني مث «نيعبس يف اعارذ نوعبس هربق يف

 توت” لاق' اقفانن ناك نإو «كلذ هعجضم نم هللا هثعبي يح «هيلإ هلهأ بحأ الإ هظقوي ال يذلا سورعلا ةمونك

 مأتلتف هيلع ىمعتلا :ضرألل لاقيف «ءكلذ لوقت كنأ ملعن انك دق :نالوقيف ءيردأ ال ءهلثم تلقف :نولوقي سانلا

 ١٠١11١[. :مقر] كلذ هعجضم نم هللا هنعبي ىح اًبذعم اهيف لازي الف .هعالضأ فلتختف هيلع

 يبأو ةشئاعو رباجو سنأو بويأ يبأو بزاع نب ءاربلاو سابع نباو تباث نب ديزو يلع نع بابلا قو :لاق

 .بيرغ نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح :ىسيع وبأ لاق ,ربقلا باذع يف هك يبلا نع اوور مهلك ديعس

 نالوقيف «هناسلجيف «ناكلم هيتأيف :نمؤملا لاح يف هيفو ءليوط ثيدح يف ءاربلا نع "هدنسم" يف دمحأ هجرخأو

 ثعب يذلا لحرلا اذه ام :هل نالوقيف .مالسإلا نيد :لوقيف ؟كنيد ام :نالوقيف هللا يبر :لوقيف ؟كبر نم :هل

 يدانيف ءتقدصو هب تنمآف هللا باتك تأرق :لوقيف ؟كلمع امو :هل نالوقيف هللا لوسر وه :لوقيف ؟مكيف

 ةنجلا ىلإ اياب هل اوحتفاو «ةنجلا نم هوسبلأو «ةنجلا نم هوشرفاف ءيدبع قدص نأ :ءامسلا نم دانم

 !هاه هاه :لوقيف ؟كبر نم :هل نالوقيف .هناسلجيف ,ناكلم هيتأيو .هدسج يف هحور داعتف :رفاكلا لاح فو

 ؟يكيف ثعب يذلا لحرلا اذه ام :هل نالوقيف «يردأ ال !هاه هاه :لوقيف ؟كنيد ام :هل نالوقيف «يردأ ال

 اعلا )ىلإ اياب هل اوحتفاو ؟زاتلا نم هوشرفاف دك ن١ :ةاهسلا نم دانم يدانيف ؛يردأ ال !هاه هاه :لوقيف

 ١[. 78 :مقر ى,دال/؛]



 0 ني هدفت عش هربق هيلع قيضيف ءائيش لضملاك يردأ ال !هاه :لوقيف

 ع ظ ُ ل ا ٍةَرحآلا 00 ا لولا هةر لا ا

 تولملا لبق يناسللا رارقإلا وه 500

 ُكُءاَشَي مَ 0
 هذ

 ربقلا يف د1 ىلا نع ناسا نع امرا نع ليف نعاس ا د

 .كسأر دنع نآرقلا ةءارقو «نانحلا ف تاجردو «ىلاعتو كرابت هللا نع :لاؤس ثالث
 هيبنو هنيد نعو

 9 ةعافكل 5 يحن ناذئتسا ]|

 نيكرشملا ريقلا ف

 رخي نأ ةينيفت تاك 00 دشأ وهو 00 22 أف ةزانح ُْق
 تا ءاكبلا ةدشل ىح 0 اهنفد دعب ى

 0 ةرايز يف يبر تنذأتسا :لاق: ؟فكبكس اه هللا لوس ان :انلق :لاق (ةييح ا ني
 ينأ هببس كئاكبل بيسلا يأ ننس تت تتيح

 .نيفلكم امفوكل ؛سنإلاو نجلا :نيلقثلا .ديدح نم ةقرطم وأ «رانلا نم ةعمقمم :خلإ هبرضيف

 .درو امك هيلع ةضورعم اهفوك ةيناثلاو :ّخلإ تاجردو .لاؤس :اهادحإ ءلاصح ثالث يأ :لاؤس ثالث

 .يراقلا ناسلب هتءارق دعصتي وأ «كلملا ناسلب :خ! نآرقلا ةءارقو

 نذأ دقف ءروبقلا ةرايز نع مكانيهف :هعفر ةديرب هيبأ نع ناميلس نع ةمقلع نع اًضيأ مامإلا ىورو :ةفينح وبأ

 يف نابح نبا هجرخأو «مامإلا نع دايز نب نسحلا هاور اذك ءارجه اولوقت الو ءاهوروزف «هيبأ ربق ةرايز يف دمحم

 هللا دبع نب دمحمو ىيثملا نب دمحم نع [4177 :مقر] ملسمو «ةدانج نب ملسم نع يلماحما هاورو ءاذكه "هحيحص"
 «برح نب يلع نع ةناوع وبأو ءمدآ نب دمحم نع 7٠١7[ :مقر] يئاسنلاو «ةبيش يبأ نب ركب وبأو ريمت نبا
 مكتيف :هعفر هيبأ نع ةديرب نبا نع راثد نب براحم نع ينابيشلا ةرق نب رارض انثدح («ليضف نب دمحم نع مهتتس

 :مقر ]2011/١ توملا مكركذت اهفإف :دازو سنأ نع مكاحلا هجرخأو «ثيدحلا اهوروزف روبقلا ةرايز نع
 .[507 :مقر 2778/715] ةربع اهيف مكل نإف :دازو ةملس مأ نع ياربطلا هجرخأو

 «يل نذأف يمأ ربق روزأ نأ يبر تنذأتسا :ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم ملسم هحرحخأ :ةمقلع نع ةفينح وبأ

 .[3175 :مقر] توملا مكركذت اهنإف ,روبقلا اوروزف



 ىأف ةعافشلا 2 هتنذأتساو يل نذأف 2 دمحم مأ ربق
 اهمالسإ ا ركنأف رامضإلا ماقم راهظإ

 ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع نايفس قيرط نم يذمرتلاو «ةريره يبأ نع هجام نباو دواد وبأ هاور :يلع ىبأف
 نّسح مث «ةملس مأو «ةريره يبأو ءسنأو ؛دوعسم نباو ءديعس يبأ نع بابلا يفو :لاق ءاعوفرم هيبأ نع ةديرب نب
 امهتوم ىلع هب لدتسي امم دلك هيبأو همأ قح يف درو امم هلاثمأو ثيدحلا اذه نأ ملعا مث .ةديرب ثيدح ححصو
 ءرفكلا نم ثيداحألا هيطعي ام رهاوظ ىلإ نومدقتملا بهذف .امهقح يف ءاملعلا فلتخاو «مالسإلا ريغ ىلع

 لئاسر هيف يطويسلا نيدلا لالج فئصو «هيف اوغلابو هيلع اورصأو «رانلا يف نيدلخم ريغ امفأ نورخأتملا تبثأو

 هيف فنصو «رافكإلل ليذلا رمش ىح يراقلا يلع هب ضري ملو «راثآلاو رابخألا نم لئالدلا هيلع دروأو «ةلقتسم
 ءطوحألاب نيذحآلا دنع بدألا ماقم وهو فيك رايخألا دنع هل يغبني نكي مل امم وهو «رارصإلا ىلع ةلقتسم ةلاسر

 ظ .رابتعالا كلسم ىلع نيراحلاو

 كلسم وهو ءايحإلا كلسم :ةثالث كلاسم امهبيذعت مدع تابثإ ف مهو مهيلع رفكلا قالطإ نورخأتملا عنم دقو

 نم صوصخم هب ةصاخلا هتايصوصخ ةلمج نمو لي هب صوصخم وهف هثيداحأ ححص نم مهنمو «فيعض
 نع ةانثتسم هريغل تسيل تايصوصح هل نأ ميلست دعب هيف ريض الو «سأبلا ناميإ عفن مدع ىلع ةلادلا صوصنلا

 «بذعي ال دناعملا ريغلا رفاكلا نأو «ديحوتلا ىلع ناك اذإ ةرتفلا نامز بيذعت مدع كلسمو ءصوصنلا تامومع

 .ةيميهاربإلا ةيفينحلا ةميدقلا ةلملا ىلع امهوك كلسمو «ىلوتو بذك نم ىلع باذعلا نأو

 ءامتامأ مث هب انمآف امهايحأ ىلاعت هنإ اولاق مه :"ةداغتسلا رفس حرش" يف يولهدلا ثدحملا قحلا دبع خيشلا لاق

 اذه يف نورخأتملا عنم دقو ءاذه لبق تناك رافغتسالا نع عنملاو ةرايزلا ةصق :اولاقو :هثيدح اححص مهضعبو

 يف ركذ ام نأ :هتمجرت ام "تاعمللا ةعشأ" يفو ءالكلع مدآ ىلإ هك هئابآ عيمج ىلع لب ءامهيلع رفكلا قالطإ بابلا

 نأ اوُممآ َنيِذلاَو يَ َناَك امل :ىلاعت هلوق بابلا اذه يف لزن :مهضعب لاقو «نيمدقتملا ةقيرط هلاثمأو ثيدحلا اذه

 :ةرقبلا) ميِحَجْلا ٍباَحْضُأ ْنَع َلَأْسُت الّوإط :هلوقو 01١7(« :ةبوتلا) 4 ىَبْرف يِوأ اوُناَك ْوَلَو َنيكِر ْشْمَلِل اوُرِفْغَتْسي
 ْ .مولعملا ةءارق ىلع 89
 ىلع امهنأ امإ :ةثالث قرط هتابثإ يف مهو ؛مدآ ىلإ دك هتاهمأو هئابآ عيمج لب ءامهمالسإ اوتبثأ دقف نورخأتملا امأو

 دك هدي ىلع ىلاعت هللا امهايحأ اممنأ امإو «ةوبنلا نامز لبق ةرتفلا يف اتامو ةوعدلا امهغلبي مل امهنأ امإو «ميهاربإ نيد

 هنأك ملعلا اذهو «قرطلا ددعتب هونسحو هوححص دقف هتاذ يف فعض نإو امهل هئايحإ ثيدحو «هب انمآف هئاعدب

 نم ءاش امب ءاشي نم هتمحرب صتخي هللاو «نيرخأتملا ىلع هللا هحتفو هفشكف «نيمدقتملا ىلع اًيفتخم اًروتسم ناك

 .نيفلاخملا تاهبش نع باجأو «لئالدب هتبثأو لئاسر فنص يطويسلا نيدلا لالج خيشلاو ؛هلضف

 هيأد ظحاليو دك هنأشب قيلي ال ام. ثولي الو «هناسل فكي نأ نئستملا طاتحملل بابلا اذه يف لقأ ال ةلمجلابو
 - يف كلذب حرص دقو «فقوملاو رشحماو ربقلا يف اهنع لأسي ام ةلأسم هذه تسيل كلذ عمو دلي هبادآ ظفاحيو



 يو اس ل ل ل
 ”اهربق ىلإ

 هقذ رمع هل لاقف «يكيبا وهو لبقاف نكسب الردلا اننظ يح هؤاكب دتشا مث ءًاليوط
 انيلإ هججوت

 «يل نذأف «يمأ ربق ةرايز ف يبر 5 لاق «يّمأو ا !هللا يبن ايد كاكبأ ام

 225 ينلل ةمحر نوملسملا ىكبو ل ل هتنذأتساو

 ةقفشو

 دار نيل ا نع ا ب كنا اقم ران لل ا

 ءاهوروزف اهوروزت نأ روبقلا نع مكتيهف تنك :لاق هنأ دك يبنلا نع هيبأ نع

 .ارجه اولوقت الو

 ةفينح يبأ بهذم هنأ لقن امو ."راتخملا ردلا" ىلع ةيشاحلا يف يماشلاو يواطحطلاك اًضيأ ةيهقفلا حورشلا -

 هيف ددرتم اًضيأ هيلإ ربكألا هقفلا دانتسا نإو «مامإلا ىلع سوسدم هنإ :ليقف «"ربكألا هقفلا" يف هركذ ام ىلع

 .يواطحطلا هركذ امك

 يف :ليقو ءبلاط يبأ يف لزن :ليقو ١١( :ةبوتلا) ئاوُنَمآ َنيِذَلاَو َيَِلِل َناَك مف هيف لزن :ليقو :خلإ تيكبف
 .ورسح نباو يثراحلا هنع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ .امهريغ

 نع يلماحماو يئاسنلاو «ةديرب نبا نع مكاحلاو نابح نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور :خلإ هللا دبع نع
 :اعوفرم هيبأ نع ةديرب نبا نع براحم قيرط نم دواد يبأ ةياور فو :خلإ مكتيهف تنك .ةديرب نبا نع براح
 ةمقلع قيرط نم يذمرتلا ةياور يفو «[7775 :مقر] ةركذت امترايز يف نإف ءاهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيف

 ءاهوروزف همأ ربق ةرايز ف دمحمل نذأ دقف «روبقلا ةرايز ن 20000 :لاق اعوفرم هيبأ نع ةديرب نبا نع
 .ةبراقتم ظافلأب دوعسم نباو ةشئاعو ةريره 0 هجرخأو ١٠١[. 4 :مقر] ةرخالا ركذت اهنِإف

 ءاهريغو ايندلا ءانفو «ماظعلا يلبو ءتوملاو ةرخآلا ركذتو «بلقلا ةقر بجوت عامجإلاب ةبحتسم روبقلا ةرايز نأ ملعا
 نم ريثك هركنأف ,مهنم لع ءايبنألا ريغب دادمتسالا امأو «ةنسلا هب دروو «تاومألل رافغتسالاو ءاعدلا اهيف ةدمعلاو

 ربق" :يعفاشلا لاق ءلامكلاو فشكلا لهأ دنع رقم ققحم رمأ وهو ءءاهقفلا ضعبو ةيفوصلا خياشملا هتبثأو «ءاهقفلا

 .ثيدحلا حورش يف هريغو قحلا دبع خيشلا ماقملا لصفو اذه ؛"ةباجإلل برحم قايرت مظاكلا ىسوم
 ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «روبقلا تاراوز هللا نعل :فورعملا عوفرملا ثيدحلل روبقلل ءاسنلا ةرايز ف فلتخاو

 - صخر املف «روبقلا ةرايز يف كك يبلا صري نأ لبق ناك اذه نإ :ملعلا لهأ ضعب , لاقو ,حيحص نسح



 روبقلا ةرايز دنع ءاعدلا م١1 ةالصلا باتك

 اذإ هلي يبلا ناك :لاق ,هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -
 مكب هللا ءاش نإ انإو «نيملسملا نم لرتلا لها ىلع مالسلا : :لاق ق ريال ىلإ جرح

 رغلا عيقبك

 .ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن .,نوقحال

 ؛نهعزج ةرثكو نهربص ةلقل ؛ءاسنلل روبقلا ةرايز هرك امنإ :مهضعب لاقو ؛ءاسنلاو لاحرلا هتصخر يف لخد -

 .اهريغو «"ةيريكملاعلا" يف امك زاوحلا وه ةيفنحلا ءاهقفلا دنع دمتعملاو

 نع هوحنب ملسمو ءاًعوفرم ةديرب نع هحام نباو يئاسنلاو «ةريره يبأ نع ملسم هحرحخأ :خلإ ةمقلع نع
 .افوقوم دعس نع ةبيش يبأ نباو ءاًعوفرم مهلك يلع نع يناربطلاو ءسابع نبا نع يذمرتلاو «ةشئاع
 لهأ مكيلع مالسلا :رباقملا ىلإ اوجرخ اذإ مهملعي ناك" :اًعوفرم ةديرب نع "هحيحص" يف ملسم هاور :هيبأ نع
 .[4178 :مقر] "ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن ؛نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو ؛نيملسملاو نينموملا نم رايدلا

 دروأ [.ةديرب نبا نع اضيأ دمحأ هجرخأو «ةريره يبأ نعو ؛ةشئاع نعو .هنع ملسم هاور] :خلإ ءاش نإ انإو
 . .برقلا ثيح نم وأ «نامبإلا ىلع توملا يف اكش وأ ءاكربت
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 ةقدص فورعم لك نأ نايب "1 ةاكزلا باتك

 ةاكزلا باتك

 [زاكرلا نايب]
 ام زاكرلا :دثو هللا لوسر لاق :لاق ءرمع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ -

 حابر يبأ نبا

 .ضرألا يف تبني يذلا نداعملا يف ىلاعت هللا هزكر

 [ةقلص فورعم لك نأ نايب]

 ا 2 دلل لوتسر» لاقل اق ةرزاطج نماء ادع وع فاست نر[ ترفرف
 حابر يبأ نبا

 سمنخلا زاكرلا يفو] :خلإ هزكر ام زاكرلا .هوحنب ةريره يبأ نع "هننس" يف يقهيبلا هاور :خلإ رمع نبا نع
 ثيدحلا :"أطوملا" يف دمحم لاق [.كلامو يعفاشلا بهذم وه امك ةاكزلا نداعملا ف نأ ال انبهذم وه امك

 ىلاعت هللا هقلخن يذلا لاملا :لاق ؟زاكرلا امو !هللا لوسر اي :ليق ءسمخلا زاكرلا يف :لاق هني يبلا نأ فورعملا
 ءانئاهقف ةماعو «ةفينح يبأ لوق وهو «سمخلا اهيفف نداعملا هذه يف ضرألاو تاوامسلا قلخ موي ضرألا يف

 ."ضرألاب تبني يذلا زاكرلا" :اعوفرم ةريره يبأ نع "ةفرعملا" يف يقهيبلا جرخأو

 :يراخبلا لاق «ةيلهاجلا نيفد ىلع يعفاشلاو كلام هلمح روهشملا ثيدحلا يف سمخلا هيف يذلا زاكرلا نأ ملعا

 :35 يبلا لاق دقو ءزاكرب ندعملا سيلو سمخلا هريثكو هليلق يف ةيلهاجلا نفد زاكرلا :سيردإ نباو كلام لاقو
 ةفينح وبأ هلمحو .ةسمخ نيتئام لك نم نداعملا نم زيزعلا دبع نب رمع ذحأو «ءسمخلا زاكرلا يفو رابح ندعملا يف

 هجرخأ ام هديؤيو «ةغلل صيصختلا مدعل قفاوملا وهو ؛نيفدلاو ندعملا معي هنأ ىلع ءاهقفلا رثكأو هباحصأو

 هيف سيلف ملس ولو «عطقنم هنأل ؛مالك هيفف «نزملا ثراحلا نب. لالب ثيدح امأو ءاقيلعت دمحم هركذو ؛يقهيبلا

 ضقان امو كي لوسرلا نع ةياور هيف سيل هنأ ىلع ةاكزلا الإ اهنم ذخؤي ال هيف اغإو ,ةاكزلا ذحأب كي هنم رمأ

 هنأ ةكسمو بل يذ ىلع ىفخي الو «ءيشب سيلف خلإ لاق دقو :هلوق نم هركذ امو «ةفينح ابأ يراخبلا هب

 .هبولطم نم ءيش ىلع هل هيف ليلد ال
 :هل ةياور فو «ةريره يبأ نع يقهيبلا هاور هنيعب ثيدحلا :يراقلا لاق [ةثلثملاب ةخسن يفو «نونلابإ :خلإ تبني

 «سابع نبا نع هحام نبا هاور ثيدحلاو ,"تقلح موي ضرألا يف هللا قلخ يذلا ةضفلاو بهذلا زاكرلا"

 سمخلا زاكرلا يف :اعوفرم دوعسم نبا نع رباج نع "طسوألا" يثو «ةبلعث يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلاو



 ريغلل ةيده ةقصلا نوك مرو ةاكزلا باتك

 .ةقدص ريقفو ٍنيغ ىلإ هتلعف فورعم لك

 أريغلل ةيده ةقدصلا نوك]

 قّدِصُت :تلاق «ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 .ةيده انلو «ةقدص امل وه :لاقف دلك يبلا هآرف ؛محلب ةريرب ىلع

 لك" ظفلب دوعسم نبا نع يتاربطلاو رباج نع "عماجلا" يف بيطخلا هاورو :يراقلا لاق :ّلإ فورعم لك
 دمحأو «رباح نع 107١[ :مقر] يراخبلاو ١597٠0[ :مقر .950/] دمحأ ىور دقو «"هتعنص فورعم
 ديمح نب دمحأ دازو ,"ةقدص فورعم لك" :ةفيذح نع [49147 :مقر] دواد وبأو ٠٠١٠[ :مقر] ملسمو

 ملسملا ءرملا هب ىقو امو «ةقدص امي هل بتك هلهأو هسفن ىلع ةقفن نم ملسملا قفنأ امو" :رباج نع مكاحلاو

 فو ,"ةيصعمو ناينب يف ةقفن الإ نماض هللاو ءاهقلح هللا ىلعف ملسملا اهقفنأ ةقفن لكو «ةقدص هب هل بتك هضرع
 . ةقدص فورعم لك" :سابع نبا نع يقهيبلا ةياور
 :مقر] يراخبلاو |[ :مقر ,9/.75] "هدنسم" يف دمحأ هجرحأ "ةقدص فورعم لك" :ظفل :تلق

 فورعم لك" :هظفلو «ةفيذح نع [49141 :مقر] دواد وبأو ٠٠١٠[ :مقر] ملسمو دمحأو ءرباج نع( 0١

 "ريبكلا" يف يناربطلاو «رباج نع "هعماج" يف بيطخلا هجرحأو .مامإلا ظفلك "ةقدص وهف ريقف وأ نيغ ىلإ هتعنص

 يف ديمح نب دبع هحرخأ رم امك خلإ "ملسملا قفنأ امو ,ةقدص فورعم لك" :ظفلو ءاعوفرم دوعسم نبا نع
 "نافهللا ةثاغإ بحي هللاو ؛هلعافك ريخلا ىلع لادلاو «ةقدص فورعم لك" :ظفلو «رباج نع مكاحلاو ."هدئسم"

 .سابع نبا نع "هننس" يف يقهيبلا هجرخأ
 نبا اذكو ءاهنع دوسألا قيرط نم يذمرتلاف «ةتسلا هحرخأ ثيدحلاو «هريغو يثراحلا هاور اذكه :خلإ دامح نع

 .القتسم ٍءزج ثيدحلا اذه قرط يف ةعامج نب زعلا عمج دقو ءاهنع مساقلا قيرط نم نوقابلاو ءانهه امك هجام

 يف ثيدحلا :يراقلا لاق ءامل ةالوم تناكف ءاهتقتعأ ةشئاعل ةيشبح وأ ةيطبق ةيراح يه :خلإ ةريرب

 ءمحل- اهيف ةمربلا 0 م : يلع لاقف ءمادإ نم مهدنع ام هنأب رذتعاو «ربح هل مدق اكَيِلَع هنأ :هيفو «"نيحيحصلا"

 هكلمت دعب ولو هل لحي ال هنأ مهداقتعا هلامك ماقم يف اضوفمو هلاح يف اعنقتم ناك هنأ عم هلاؤس ببس لعلو

 كلذ فالح اونظ مهو «ةيده اهلكأ هل لح ةقدصلا هيلع قدصتملا كلم اذإ هنأ يهو ةنس نايب دارأف «ةبه وحنب

 ,ةقدص اهل وه :هلوقف هيدل نم هولهج ام مهل نيبتف «هيلع هب نورثأتسي ال مهنأ هملع عم هيلإ هومدقي مل مهآر ذإ

 مكح نم لقتنا هل هايإ اهئادهإب محللا اذه نإف «ةيرابتعا ةيثيح فالتحاب ةيرايتخنا ةيونعم ةلدابم هيفف ةيده انلو

 : .اهنع هثرو وأ ءاهنم هارتشا ول امك ةبهلا مكح ىلإ ةقدصلا
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 لهأ هلعج نإو «ةفاضإلاك وه لب «ةبه دعي يح اًكيلمت ال ةحابإ ناك اذه نأ :ثيدحلا ةصق نم رهاظلا :تلق -
 كيلمتلا وه عونمملا مث «هيف ةيرابتعالا تايثيحلا فالتحاب يعرشلا رظنلا يف نيعلا فالتحا ليثمت ف انم لوصألا

 ضوع الب كيلمتلا ماسقأ نم قدصتلا نإف «كلاملا كلم ىلع مهعافتناو .مهضبق ال مشاه ئبو «ئغلا نم ةقدصلل

 ءزوحتو عسوت انهه ةيدهلا قالطإو «تارافكلا يف امك هنع بونت دق تناك نإو ةحابإلا فانصأ نم ال ةقدصلاك

 .ءاينغألا نم متاقدص مهكيلمت زوجي امك ءاينغألل مهيلع قدصتملا ءارقفلا فييضت زاوح ىلإ ىرت الأ
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 موصلا ةليضف نايب ساه موصلا باتك

 وصلا بانك
 [موصلا ةليضف نايب]

 لوسر لاق 06 ةريرعا يبا نع تالا كح نعام اسوا ١.6
 .هب يزجأ انأو ؛يل وهف مايصلا الإ ل مدآ نبل لم لك :اق هللا لوقو 326 هللا

 هرجأ هتقشم باس

 نم ام لي هللا لوسر لاق : د علال ع حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ
 كلملا دبع نبا

 ىلاعت هللا همعطأ الإ الطاب ل لام لكأي 1 مراح بدتجاف اًموي 0 نمؤم
 هعوج ىلع مويلا يف وأ «كلذ لبق ةبيغلاك ةمرحملا لاعفألا اًموص 2

 أ رامث نم

 نع يريخحلا نمحرلا دبع نب ديمح نع هيبأ نع نبع ميهاربإ نع ةفينح وبأ - ”.؟

 ؛مويلأ اذه اوموصيلف كموق رم :ءاروشاع موي هباحصأ نم لحرل لاق دك هللا لوسر

 .اومعط دق اوناك نإو لاق مار مع :لاق

 مئاصلا مف فولخلو :اودازو «هلوطب [عما ؟ :مقر ١" :/4] نابح نباو ةتسلا هج رخخأ :خا ةريره يبأ نع

 يئاسنلاو ١١5١[ :مقر] ملسمو 7١14[ :مقر «7737/7] دمحأ هجرحأ هوحنب كسملا حير نم هللا دنع بيطأ

 .اعوفرم ديعس يبأو ةريره يبأ نع [؟7؟84١ 477١7 :مقر]

 اهلاثمأ رشعب ةنسحلا فعاضي مدآ نبا لمع لك :اعوفرم ةريره يبأ نع امهريغو ناخيشلا هجرحأ :مدآ نبا لمع لك

 ناتحرف مئاصلل «يلحأ نم هماعطو هتوهش عدي هب يزحأ انأو يل هنإف موصلا الإ :ىلاعت هللا لاق .فعض ةئام ةعبس ىلإ

 ناك اذإف «ةنج مايصلاو ءكسملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخلو «هبر ءاقل دنع ةحرفو ءهرطف دنع ةحرف

 بابلا فو :[7514 :مقر] يذمرتلا لاق ءمئاص أرما نإ :لقيلف هلتاق وأ دحأ هباس نإف «ثفري الف مكدحأ موص موي

 .ةيصاصخلا نب ريشبو رصيق نب ةمالسو ةرجع نب بعكو دعس نب لهسو لبج نب ذاعم نع
 لمع لكف «نمؤملا نوصح نم نصح وهو «ةنج مايصلا" :هظفلو «ةمامأ بأ نع يناربطلا ىورو :يراقلا لاق
 ةريره يبأ نع "ناميإلا بعش" يف يقهيبلا ىورو «"هب يزحأ انأو يل مايصلا :هللا لوقي «مايصلا الإ هل هبحاص
 ظ يلجأ نم هبارشو هماعط عدي «هب يزجأ انأو يل وه :ىلاعت هللا لاق «هيف ءاير ال مايصلا :اًعوفرم

 .موصلا ىلع لمح نإ هثحابم نيع نمو «هقالطإ ىلع عوجلا لمح نإ موصلاب قلعتي امث اذه :مراحنا بنتجاف

 - قلاخلا دبع هاورو ءيراصنألا بويأ يبأل لاق هك يبلا نأ :ديمح نع "لدعلا ةحلط دنسم" يفو :خلإ مهفإ لاق



 موصلا ةليضف "15 موصلا باتك

 نبا نع ةّيكتوحلا نبا نع ةحلط نب ىسوم نع مشيا نع ةفينح وبأ ٠-
 ديزي

 ءاج يذلل لاقو ءاولكأف هذ افييصأ رمأف ةةقرأب لك هللا لوسر يأ :لاق افك رمع

 :لاق ءعوطت :لاق ؟كموص امو :لاق مئاص ينإ :لاق ءاهنم لكأت ال كل ام :امي

 تعمس :لاق ؛نمحرلا دبع نب ديمح ينربخأ :لاق «يرهزلا نع نايفس قيرط نم "همجعم" يف يفنحلا تباث نب -
 ,لكأي الف لكأ ناك نم :لاقف يلاوعلا لهأ ىلإ لسرأ دي هللا لوسر تعم :لوقي نايفس يبأ نب ةيواعم
 "هحيحص" يف نابح نباو ١511١1[« :مقر ء7/8/5] "هدنسم" يف دمحأ هجرحأو ءهموص متيلف لكأ نكي مل نمو

 رم :لاقف نعب دي يبلا نأ :ةئراح نب ءامسأ ثيدح نم "هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو ["518 :مقر ”8/4]

 مهموي رخآ اومتيل :لاق ؟اومعط دق مقدحو نإو :تلق «مويلا اذه اوموصيلف كموق
 :هتعفر ذوعم تنب عيبرلا ثيدح نم هوحن اجرخأو ؛عوكألا نب ةملس ثيدح نم يئاسنلاو ناخيشلا هجرخأو

 اننايبص مّوصنو ءهموصن كلذ دعب انكف" :هيفو «ثيدحلا "راصنألا ىرق ىلإ ءاروشاع ةادغ لسرأ"

 ةياور يف يباحصلا نم طقاسلا نأ رهظ انركذ امبو ١١5[. :مقر ملسمو 2١57٠ :مقر يراخبلا]”راغصلا

 لك يبلا نأ :عوكألا نب ةملس نع يراخبلا تايثالث يف روكذم ثيدحلاو :يراقلا لاق .هند ةيواعم وه مامإلا
 ."لكأي الف لكأي مل نمو ؛مصيلف لكأ نم نأ" :ءاروشاع موي سانلا يف يداني ًالجر ثعب

 يفو «"ءاروشاع موي مويلا نإف ,مصيلف لكأ نكي مل نمو «هموي ةيقب مصيلف لكأ ناك نم نأ" :ةياور فو
 ضرف املف «هدنع اندهاعتيو «ءءاروشاع موي مايصب انثحيو انرمأي ت5 ناك" :لاق ةرمس نب رباج نع "ملسم حيحص"
 ملعأ هللاو «تايثالثلا حرش يف مالكلا انطسب دقو ءهمصي مل ءاش نمو ءاروشاع ماص ءاش نم :لاق ءناضمر

 رفظملا نبا هاور اذكه :مشثيهلا نع .تقولل ةمرح مهموي ةيقب اولكأي ال :اومعط دق .تايفخلاو تايلجلا قئاقحب

 ثيدحلاو «رامع نع ةيكتوحلا نبا نع ةحلطو رفظملا نبال ةياور فو ؛لدعلا ةحلطو يعالكلاو ورسح نباو
 نابح نبا هيلإ راشأو ,"نامبإلا بعش" يف يقهيبلاو "امهيدنسم" يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو «هيوهار نبا هحرحأ

 ظ هذ ةريره يأ نع يئاسنلا هلثم ىورو ؛"هحيحص" يف
 لا رهشلا نم رشع سماخلاو ءرشع عبارلاو ءرشع ثلاثلا :ضيبلا ةثالثلا مايألا يف تمص اّلهف يأ :ضيبلا الهف
 نئسلاو حاحصلا يف ةريثك ثيداحأ اهموصب هتك هدايتعاو هنانتساو هبابحتساب درو دقو ءٌنسو اهموص بحتسا

 عبرأو «ةرشع ثالث مصف انالث رهشلا نم تمص اذإ :هعفر رذ يبأ ثيدح نم درو دقو ءاهنم بلطيلف ءاش نم

 - نباو ."هننس" يف يئاسنلاو ,"هعماج" يف يذمرتلاو «"هدنسم" يف دمحأ هجرخأ «ةرشع سمح و «ةرشع



 موصلا ةليضف مد موصلا باتك

 كو هللا لوسر تعمس :لاق :لاق ءرمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ -0
 رانيد نبا

 0 1س وو وار 3 م6 ايو كا نر اعل هود د رع سس ققاكي الالب نإ

 .ةرشع عبرأو «ةرشع ثالث :ضيبلا ٌرْعلاب كيلعف اًمئاص تنك نإ :هعفر هثيدح نمو «"هحيحص" يف نابح -

 :هتحابإ ىلإ ريشي ثيدحلا اذهو ؛هيف فلتخمف بنرألا لكأ امأو .[114171 :مقر] يئاسنلا هجرخأ .ةرشع سمخو
 زاوج ةلأسم امأو «مامإلا دنسمل هحرش يف مالكلا هيف يراقلا لاطأ دقو «هقفلا يف هوققحو «ةيفنحلا بهذم وهو

 ةيفنحلا هيلإ بهذف ,هئاضق بوجو يف فلتحا نكل «هيلع قفتمف اهريغو ةفايضلا لاثمأل لفنلا موصلا راطفإ

 «نيتمئاص ةصفحو انأ تنك" :ةشئاع ثيدح هيلإ ريشي ام ىلع لقنلاو .مهلوصأ يف ررقت ام ىلع لقعلا هدضاعيو

 هانيهتشا ماعط انل ضرعف نيتمئاص انك انإ !هللا لوسر اي :ةصفح تلاقف «هنم انلكأف «هانيهتشا ماعط انن ضرعف

 .بوجولا رمألا رهاظو ,هناكم رخآ اًموي ايضقا :لاق «هنم انلكأف

 طقسي ال بوحولا نإف ؛ةجاح هنع لاؤسلل نكي مل اذه ىلع هنأل ؛ديعبف اًرذن وأ ءاضق ناك هنأ لامتحا امأو

 مل مهرابك صخأ اميس ال ةباحصلا نأ عم ريدقتلا اذه ىلع لعفلا اذه ىلع امهددهو امهرجزل نك هنأ ىلع لاحب

 درج ال ءبعص رذعو ةديدش ةرورضل الإ ةعبرألا ناكرألا نم اصوصخ ضلئارفلل نيدسفم نيضقان اونوكي

 ءامظع نم امهريغو ئيعلاو مامحلا نبا اهنع غرف دق اهلاثمأو ةلأسملا هذهو «هباجعإو هذاذلتساو ماعطلا ءاهتشا

 .اهيلإ عحاريلف ءاش نم هب مالكلا لوطن ال ثيدحلاو هقفلا حورش يف ةيفنحلا

 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو 555١[ :مقر 4/5«2؟] دمحأ هاور هنيعب ثيدحلا :يراقلا لاق :خلإ رمع نبا نع

 الالب نإ :ظفلب رمع نبا نع [+0 :مقر] يئاسنلاو ٠١7[« :مقر] يذمرتلاو «[97١٠؟ :مقر ملسمو 7

 ناذأ مكدحأ نعنمي ال :ظفلب دوعسم نبا نع مهل ةياور يفو موتكم مأ نبا نذؤي ىح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي

 مكمئان هبنتيلو .مكمئاق عحريل ليلب نذؤي هنإف ؛هروحس نع لالب

 . :ناذألا باب يف اًعوفرم رمع نب هللا دبع هيبأ نع ملاس نع يرهزلا باهش نبا ةياورب يراخبلا يف :خإ الالب نإ
 :هل لاقي يح يداني ال ىمعأ الحر ناكو :لاق ,موتكم مأ نبا يداني يح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الالب نإ

 نذؤي ناك ًالالب نإ :موصلا باتك يف ةشئاع نع دمحم نب مساقلاو رمع نبا نع عفان ةياوربو «تحبصأ تحبصأ

 :مساقلا لاق ءرجفلا علطي ىح نذؤي ال هنإف ؛موتكم مأ نبا نذؤي يح اوبرشاو اولك ل هللا لوسر لاقف «ليلب

 .[177 ,5517 25117 :مقر] اذ لزنيو اذ ىقري نأ الإ امهيناذأ نيب نكي ملو

 نامثع يبأ نعو ؛ةشئاع نع مساق نعو «رمع نبا نع عفان نعو «هيبأ نع ملاس نع باهش نبا نع :ملسم فو
 هنإف ؛هروحس نم لالب ءادن :لاق وأ «لالب ناذأ مكنم اًدحأ نعنمب ال :اًعوفرم هللا دبع ظفلو ءدوعسم نبا نع

 - كلام نع "هفطوم" يف دمحم هاورو ٠١97[« :مقر] مكمئان ظقويو ؛مكمئاق عحريل يداني :لاق وأ ءنذؤي



 ةماجحلاب راطفإلا خسن نايب م1 موصلا باتك

 .ةالصلا تلح دقو نذؤي هنإف ؛موتكم مأ نبا يداني ح اوبرشاو اولكف ليلب

 [ةماجحلاب راطفإلا خسن نايب]

 0000 ءاروسلا وبأ :هل لاقيو ءراؤسلا يبأ نع ةفينح وبأ -.6
 ءادوسلا يبأ دوقعلا يفو

 ّح يداني ال موتكم مأ نبا ناكو :لاق هلثم ملاس نع يرهزلا نع هنعو رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع -
 يداني موتكم مأ نبا ناكو «سانلا روحسل ناضمر رهش يف ليلب يداني لالب ناك :دمحم لاق ءتحبصأ :هل لاقي

 عفدنا انهه نمو ءموتكم مأ نبا يداني يح اوبرشاو اولك هل هللا لوسر لاق كلذلف ءرجفلا عولط دعب ةالصلل
 لبق اههدحأ حبصلل نيناذأ بابحتسا هيفو :لاق امو ءرجفلا عولط لبق حبصلل ناذألا زاوح هيف نإ :يوونلا لاق ام

 35 هللا لوسر نأ :لالب نع دادش نع دواد وبأ هحرخأ ام انبهذم ديؤي امو :عولطلا لوأ هعولط دعب رخآلاو رجفلا
 ءاضرغ هاي دمو ءاذكه رختفلا كلا خيتس يخي ووك ةل':لاق

 دق دبعلا نإ الأ :يدانيف عجري نأ دي يبلا هرمأف ءرجفلا عولط لبق نذأ ًالالب نأ" :رمع نبا نع هجرخأ امو

 رجفلاب نذوملا نذأ اذإ ناك دن يبلا نأ :ةصفح نع رمع نبا نع عفان نع يقهيبلاو يواحطلا هجرأ امو ؛"مان

 هركذ امل رابخألا هذه يف ةضراعم الو ء.حبصي يح نذؤي ال ناكو دجسملا ىلإ جرخ مث ,رجفلا يعكر ىلصف «ماق
 .ةيلعفلا ىلع حجرأ يهو «ةيلوق انثيداحأ ضعب مث ,هنع يف مث «ادتبا ليللاب حبصلا ناذأ نوكي نأ زاوحلو هدم دمحم

 يف نسحلا نب دمحم هاور اذكه «خلإ رمع نبا نع رمقألا نب يلع نع ةفينح وبأ :"دوقعلا" فو :ةالصلا تلح

 يذمرتلا] ةعبرألاو ء[957١٠ :مقر ملسمو 251١17 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأو «لدعلا ةحلطو "راثآلا"

 نذؤي امنإ هنإف ؛هروحس نم لالب ناذأ مكدحأ نعنمي ال :ظفلبو ءظفللا اذه [7717 :مقر يئاسنلاو «707 :مقر

 مكمئاق عجريلو مكمئان هبنيل
 نبا هجرخأ دقو «مامإلا نع امهالك داور يبأ نباو براحم نب حابصلا نع يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 يف يثراحلا هاورو «ظفللا اذهه سابع نبا نع مسقم نع مكحلا نع ةبعش نع عيكو قيرط نم "هاقتنم" يف دوراحلا
 انثدح «ناميلس نب ديعس انثدح «يزورملا نامثع نب ريمع نب لضفلا نع اًضيأ مامإلا قيرط ريغ نم "هدنسم"
 مامإلا نع هاور مهضعبو «مرحم وهو :لاقو «هقاسف رضاح وبأ انثدح «يملسلا داوسلا يبأ نع ماوعلا نب دابعلا

 مسالا لوهجم مهدارم لعلو ءاولاق اذكه لوهجم اذه ءادوسلا وبأ نكل ؛لوألا باوصلاو ءراوسلا يبأ نع :لاقف

 *١١١[ :مقر ملسمو 21518 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاورو ؛يملسلا ةبسنب هدحأ مل ينإو «نيعلا لوهحب ال
 ةكم نيب مجتحا" :يذمرتللو ؛"مئاص وهو مجتحاو ؛مرحم وهو مجتحا" :هعفر «دنسلا اذه ريغب سابع نبا نع

 راوسلا وبأف .ديدشتلاب :راوسلا ."مرحم مئاص وهو" :ظفلب هنع مسقم نع يواحطللو «"مئاص مرحم وهو ةنيدملاو
 .ناتقث امهالكو يفوكلا يدنهلا نارمع نب ورمع ءادوسلا وبأو «يرصبلا ةرثع نب ةمادق نب هللا دبع



 ةماجحلاب راطفإلا خسن نخل موصلا باتك

 صاقلا نامثع

 قو ءمئاص مرحم وهو «ةحاقلاب د هللا لوسر مجتحا :لاق :ةياور يفو ءمئاص
 .هاطعأ ام اًيبخ ناك ولو «هرجأ ماّجحلا ىطعأو مجتحا ُةنك يبلا نأ ةناقو

 :لاق ام دعب لك ينلا محتحا لاق «سنأ نع نايفس يبأ نع ةفينح وبأ 0

 مويا حاحا ركل

 ؛مئاص وهو محتحا د هللا لوسر نأ : نون يرعلا ع اطيح دا اا .7/
 راهنلا يف ام نبا باهش نبا

 رعو عتسعلا لك هلا لرشرتل 0 ا ينربخأ :ةفينخح وبأ لاق :ةياور يو

 السرم يرهزلا

 ءاحلاو فاقلاب :ةحاقلاب .ديناسملا عماج يف اذكو ذاتسألا دمحم هللا دبع 05 يف اذك يلذهحلا وهو :يملسلا

 :اعوفرم سابع نبا نع ةمركع نع ١978[ :مقر] يراخبلا ىور :خلإ مجتحا .ةنيدملاو ةكم نيب عضوم ةلمهملا
 ةماجحلا نوهركت متنكأ :كلام نع سنأ لكس :لاق ينانبلا نعو ؛"مئاص وهو مجتحاو ,مرحم وهو مجتحا'

 نع ركذيو «جلوي الو جرخي امنإ رطفي الف ءاق اذإ :افوقوم ةريره بأ نعو ءفعضلا لجأ نم الإ ال :لاق ؟مئاصلل
 نبا ناكو ءجرح امم سيلو لحد ام موصلا :ةمركعو سابع نبا لاقو .حصأ لوألاو ءرطفي :لاق هنأ ةريره يبأ
 مقرأ نب ديزو دعس نع ركذيو ءآليل ىسوم وبأ مجتحاو «ليللاب مجتحي ناكف .هكرت مث مئاص وهو مجتحي رمع
 نع نسحلا نع ىوريو «ىهنن الف ةشئاع دنع مجتحن انك :ةمقلع مأ نع ريكب لاقو ءامايص اومجتحا ةملس مأو

 ليق «هلثم نسحلا نع سنوي انثدح «ىلعألا دبع انثدح :شايع لاقو ؛موجحملاو مجاحلا رطفأ :اعوفرم دحاو ريغ

 :ليقو «خوسنم هنإ :ليقو «راطفإلل اضرعت امهنأ روهشملا هليوأتو .ملعأ هللا :لاق مث ءمعن :لاق دق يبلا نع :هل
 .كلذل ةضراعم رخأ ثيداحأ انههو «ةماجحلل موهفم الو «ةبيغلل كلذ ناك

 :مقر] يذمرتلا هجرخأ :"ثيبح ماجحلا بسك" :يور امو [.ةمرحلا نع ُدك هلاعفأ هزنتل] :خإ ناك ولو
 يواحطلا لامو «هيّرنتلا ىلع روهمجلا هلمح «نئسلا باحصأ هاور :"هبسك نع ماجحلا ىُ لص هنأ"و |[

 0 ةحلط :نايفس يبأ .زاوجلاب ةمرحلا خسن ىلإ

 «سنأ نع ديمح نع هانعم يراخبلا جرخأو ءهنع يطساولا نسحلا نب دمحم هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 لاقو «تاقث هلاجرو ؛"مئاصلل ةماجحلا يف صخر" :هعفر ديعس يبأ نع يئاسنلاو هنع تباث نع يواحطلاو

 .ةقثلا نم لوبقم عفرلا نكل ءفوقوم باوصلا :يذمرتلا



 اًبنج حابصإلا نايب ضي موصلا باتك

 كايف اك دب ءاص
 دنسلا ف را

 225 هللا لوسر حبصي ناك :تلاق «ةشئاع نع ءاطع نع ةفينح وبأ -04

 .هموص متي مث ؛مالتحا ريغ نم اًبنج

 ,ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةفينح وبأ -8

 ةبانج لسغ نم ءام رطقي هسأرو رجفلا ةالص ىلإ جرخبي دلك هللا لوسر ناك :تلاق

 2 0 ث .امئاص لظي مث عام
 [موصلا يف ليبقتلا ةصحر نايب]

 ناك :تلاق «ةشئاع نع ءرسالا نع ميهارا نع دامح نع ةفينح وبأ تاكا

 98 يبلا ناك هدانسابو ءامئاص لظبو ءرطقي هسأرو رجفلا لإ ع تيرم 5 ذنبا لوس
 ارا ىقبي لسغلا ءام

 .ناضمر يف هءاسن لبقي
 ةلبقلا نم

 هاور [.قرط نم يواحطلاو «ةتسلا هحرحأ] :ةفينح وبأ .ناطيشلا نم مالتحالا نأل ؛عامجل لب :مالتحا ريغ

 نع قاحسإ يبأ نع يواحطلاو «هانعمب ةتسلا هجرخأو ؛مامإلا نع نايب نب جرف قيرط نم اذكه ورسخ نبا
 نبا نع هللا دبع يبأ نب رفعج نعو ؛حلاص يبأ نع مصاع نع ءاطع نع ناميلس يبأ نب كلملا دبع نعو .دوسألا
 :19175© :مقر يراخبلا] ةتسلا بتكلا باحصأو كلام هاور :خإ ةشئاع نع اننثذ ةشئاع نع مهلك ةكيلم يبأ

 وهو رجفلا هكردي ناك" :ظفلب ةملس مأو «ةشئاع نع [ل/4 :مقر يذمرتلاو 2١١١9 :مقر ملسمو ؛« 57

 .عامجإلاب هدسفي ال ةبانحلاف ,"موصيو لستغي مث هلهأ نم بنح

 هنأ ثيدحلا نم ملعو «مالتحالا نع ظوفحم هلي هنأل ؛يريسفت فطع "عامج"و :هلوق :خلإ ةبانج لسغ نم

 موصلا ءاقبب ةحرصم بابلا اذه يف ثيداحألاو ءءام رطقي هسأرو :اهوق هيلإ ريشي امك رجفلا عولط دعب لستغا

 ىور :خلإ هءاسن لبقي .حرشلا يف يراقلا هركذ امك ءاملعلا نم ذوذش الإ كلذ فلاخي ملو «ةبانجلا دوجو عم

 - ١ «همئاص وهو هجاوزأ ضعب لبقيل" :اعوفرم ةشئاع نع ةورع هيبأ نع ماشه نع ١574[ :مقر] يراخبلا



 موصلا يف ليبقتلا ةصخر ضه موصلا بانك

 لوسر ناك :ةشئاع نع قورسم نع يبعشلا رماع نع مشيهلا نع ةفينح وبأ ١-
 .ةلبقلا ينعي مئاص وهو اههجو نم بيصي دو هلل

 ناك ٌدنَك يبا نأ :ةشئاع نع نوميم نب ورهخ نع دارو نع قيصر تا
 ةقالع نبا

 ا

 . , .مئاص وهو لبقي
 الفن وأ اضرف ءاسنلا

 جر *لاق «كلام نب سنأ نع يقفريصلا بيبح نب مثيلا نع ةفينح وبأ + ١"

 اتضم

 ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نعو ؛"مئاص وهو اهلّبقي ناكو" :ثيدح يف ةملس مأ نعو ,”"تكحضف -
 باشلل ةهاركلا نم ةيفنحلا هلاق ام أشنم وه اذهو «"هبرإل مككلمأ ناكو ءمئاص وهو رشابيو لبقي" :اعوفرم

 .ريبكلا خيشلا نود

 نم يواحطلا هاورو ملسم هجرخأو رماع نع دامح نع ورسحخ نبالو ءرماع نع لحجر نع راثآلا فو :مقيهلا نع
 دمحأ هاور :هللا لوسر ناك .مئاص وهو انهوجو نم عنتي ناك ام :اهنع دوسألا نع ينادمهلا قاحسإ نبا قيرط

 نع لحر هلأس 8ع هنأ :ةريره يبأ نع ديج دانسإب دواد وبأ ىورو :خلإ ورمع نع .اهنع ةعبرألاو ناخيشلاو

 اذه :مامهلا نبا لاق ءباش هان يذلاو خيش هل صحر يذلا اذإف ؛هاهنف «رخآ هاتأو هل صخرف «مئاصلل ةرشابملا

 .الف الإو ءهوركمف نمأي ال ناك اذإ هنأ نم هانربتعا يذلا ليصفتلا ديفي

 ةيواعم نب نابيش نع يواحطلا هاورو «هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلا هحرخأ :خلإ ةشئاع نع

 نيسحلا نب يلع قيرط نمو «ةشئاع نع ورمع نع ديعس نب ىيحي نع ثيللا قيرط نمو «دايز نع ليئارسإو
 "يكنَك هنم هبرإل كلمأ مكيأو" :اهنع ريخألا يفو ءاذهي اهنع مهلك دمحم نب مساقلاو ريبزلا نب ةورعو
 :هيف هنأ الإ ءاذكه مامإلا نع ميهاربإ نب يكم قيرط نم "تايعلخلا" فو ءورسح نبا هاور اذكه :مغيهلا نع
 يواحطلاو رباج ثيدح نم ملسم هحرحأو ءاذكه اًضيأ ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو ءهعم سانلا رطفأو رطفأف
 .ديعس يبأو «سابع نباو «رباج ثيدح نم
 «ناضمر يف جرح تك يبلا نأ" :سابع نبا نع مسقم نع مكحلا نع ةبعش نع يئاسنلا هحرحأ :خلإ نيتليلل

 مكحلا نع هجرخأو 1١417[« :مقر] "هباحصأو وه رطفأو ؛ءبرشف «نبل نم حدقب يتأ مث ءاديدق ىتأ يح ماصف
 ديدكلاو نافسُع يف ّدثُ هراطفإ نم رخأ تاياور انههو ."ةكم ىتأ يح رطفأ مث" :هيفو «سابع نبا نع دهاحم نع
 -مهنمف «ةيلضفألا يف اوفلتخاو ءرطفلاو موصلا نيب ريخم رفاسملا نأ ىلع روهمخا قفتاو ؛كلذ ريغو ميغلا عاركو



 رفسلا يف راطفإلا ةصخر نايب م موصلا باتك

 .ةكم ىتأ ىح اًرطفم كي ملف رطفأف ,دهجلا هيلإ سانلا اكشف اًديدُق

 [رفسلا يف راطفإلا ةصحر نايب]

 «ماصف ةكم ديري ناضمر يف دك يبلا رفاس :لاق «سنأ درع ةلمش ورع ةقرطم وأ 1
 ملاس نبا ال ناسيك نبا

 ل ىهتنا ىئح ماصف ناضمر يف ةكم ىلإ ةنيدملا نم جرح :ةياور يو .هعم سانلا ماصو

 نومك نأ نع ارطفم لزي ملف ءرطفأف ,دهجلا هيلإ سانلا اكشف «قيرطلا ضعب

 اذإ ىح نوملسملا ماصو ماصف ةكم ديري ناضمر يف 22 هللا لوسر رفاس :لاق :ةياور

 .نوملسملا رطفأو رطفأف «ءامب اعدف ؛دهجلا نيملسملا ضعب اكش قيرطلا ضعبب ناك

 ىلع موضلا لف نع هتمو هرطقأت قش إو عمق تدشن نإ: زينت: طدعتم وهاك لصق ةلب انعام نم

 ءانبهذم وهو «هيلع يوق نم قح يف موصلا لضف نم مهنمو «ثيداحألا ىلع ءانب هسكع مهضعبو ءاقلطم رطفلا
 ءماص :لاق لو هللا لوسر لعف فيك ضايع يبأل ليقف ءيردخلا ديعس يبأ ثيدح يف امل ؛يعفاشلا هيف انقفاوو

 ءماصف «هراتخاو هححجري هيلع ردق نم نإف ءرطفملا انمو مئاصلا انمف ,ثيداحأ هيلإ ريشي اًضيأو هب مهقحأ ناكو

 وأ ةوقلا وهو ؛حجرمل الإ ححرتت ال ةيشملا نإف ؛رطفأف تئش نإو .مصف تئش نإ :هلوق اذكو ءالف ال نمو

 .هقفلا حورش يف ةروكذم ةيلقعلا هوجولاو ءفعضلا

 «لادلا رسكو فاكلا حتفب ديدق ريغ رخآ عضوم ديدكلاو (ةنيدملاو ةكم نيب عضوم ريغصتلاب وه طا اًديدق

 لمعلا يف دلك هتفلاخم مهنكمي مل ثيح ةلاحلا كلت يف موصلا ةهج نم ةقشملا يأ اهحتفو ميحلا مضب "دهجلا"و

 يف ام ىلع نافسعو ديدق نيب يذلا ءاملا وهو فاكلا حتفب ديدكلا يأ :قيرطلا ضعب .ةميزعلا كرتو ةصخرلاب

 .يراقلا لاق اذك «"يراحخبلا"

 لاق :حلإ هللا لوسر رفاس .[477 :مقر] "رهشلا خلسنا يح اًرطفم لزي ملف رطفأ" :يراخبلا فو :لزي ملف

 .ناضمر نم نولحخ رشعب ةنيدملا نم حتفلا ةوزغ يف جرح ُدْني هللا لوسر نأ يزاغملا بتك يف روهشملاو :يوونلا

 يلوق دحأ وهو ءرطفي نأ هل ناضمر يف موصلا تيب نم نأ ىلع نيئدحما ضعب هب لدتسا :خإ ءامب اعدف

 .مهلو هل ةلصاحلا ةقشمللو ؛ودعلا ىلع يوقتلل رطفأ هنأ ىلع لومحم كلذ نأب روهمجلا هنع باحأو «يعفاشلا



 معو

 لاصولا موصو تمصلا موص نع يهنلا نايب موصلا باتك

 [لاصولا موصو ةييوفلا موص نع يهنلا نايب

 نأ :ةريره يبأ نع ءافعشلا يبأ نع مزاح يبأ نع يدع نع ةفينح وبأ -6
 5 7 تباث نبا

 .تمصلا موصو «لاصولا موص نع ىف دك يبلا

 ىهف :لاق «ةريره يبأ نع ساهل رع قك نع ابق“ نع ةفييحوبأ 2915
 ركع نبا ريثك يبأ نبا 6 هوو ةحلط هنع هاور اذكه

 ارا وبر عا سم 0
 .يراقلا هلاق امك يبراحملا يفوكلا دوسألا نب ميلس :ءافنعشلا يبأ .يفوكلا يعجشألا ناملس :مزاح يأ

 .ىراصنلا موصك اًضيأ ريخلا نع توكسلاو تومصلا هيف مزتلي :تمصلا موصو

 :هل ليقف «ءلاصولا نع ىمن' ١ هئطوم" ف دمحم ىور :لاصولا موصو

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام نعو «ىقسأو معطأ نإ مكتئيهك تسل ينإ :لاق ؟لصاوت كنإ

 اذهيو :دمحم لاق ؛مهنتسو مهعماوجو ,مهحاحص يف ةمئألا اهجرخأ لاصولا يمن ثيداحأو «كلذ وحن اًعوفرم

 هلم ةفينح يِبأ لوق وهو ءائيش ليللا يف لكأي ال موصلا يف نيموي نيب لجرلا لصاوي نأ وهو ؛هوركم لاصولا «ذخأن

 ةمحرلل يهنلا نأ مهنم امعز هزاوج ىلإ ةفئاط تبهذ هوركم وأ مارح وأ زئاح هيف اوفلتخا مهنأ ملعا «ةماعلاو

 ضعب نعو ؛هريغو ريبزلا نباك ةباحصلا ضعب نع كلذ لقنو ؛ةشئاع ثيدح هب حرص امك فيفختلاو ةقفشلاو

 ىلع ّصنو «هزاوج مدع ىلع روهمحللاو «ىميتلا ميهاربإو ريبزلا نب هللا دبع نب رماعو رمعم نب هللا دبعك نيعباتلا

 .رحسلا ىلإ راطفإلا ريخأت دمحأ زوحو «ةيميرحت اهنأ حصألاو ءدمحأ ريغ ةثالثلا ةمئألا هتهارك

 يفو «ديعس يبأ نع يراخبلا هب درفتو ءسنأو ةشئاعو ةريره يبأ ثيدح نم ناخيشلا هجرحأ :لاصولا موص

 امنإ :دازو ؛ةيصاصخلا نب ريشب نع اذهي ١5٠٠١٠[ :مقر 2575/0] "هدنسم" يف دمحأ هاورو «ةدايز امهثيدح

 :مقر] ليللا ىلإ موي تامص الو «مالتحا دعب متي ال :هعفر يلع نع دواد وبأ ىورو «ىراصنلا كلذ لعفي

 .رباج نع "هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبأ هحرحأف لاصولا يمن امأو |7807



 كشلا مويو قيرشتلا مايأ مايص نع يهنلا نايب 203 * موصلا باتك

 [كشلا مويو قيرشتلا مايأ مايص نع يهنلا]|

 5 هللا لوسر نأ :ديعس يبأ نع ةعزق نع كلملا دبع نع ةفينح وبأ 7317
 يردخل ريمع نبأ 2 هنع ورسح نبا هاور اذكه

 يذلا مويلا مايص نع ىف كلك للا لور نأ هيو: 4قيرشتلا مايآ ةنالث مايس نع ىف
 روك ذملا هدنسب عبارلاو ثلاثلاو يناثلا

 .ناضمر نم هيف كشي

 «برشو «لكأ مايأ اهِإف مايألا هذه يف اوموصت ال الأ" :ظفلب سابع نبا نع يناربطلا هاور :خإ هللا لوسر نأ
 :'هدنسم" يف ىلعي وبأ هاورو «هوحن دلاح نب ديز نعو «"برشو لكأ مايأ يم مايأ" :ةريره نأ نعو «"لاعبو

 .هوحن بعك نعو «ةشيبن نع ملسم دنع هلصأو

 هجام نباو [؟8١ :مقر] يئاسنلاو [185 :مقر] يذمرتلاو 74"١[ :مقر] دواد وبأ ىور :خل! هيف كلشي
 دقف هيف كشي يذلا مويلا ماص نم :لاق ءرساي نب رامع نع ١547[ :مقر ,5/1] يمرادلاو ©١55[ :مقر]

 ليل يف هريغو باحسلاب لالهلا مغ نم ال وأ ناضمر نم نوكي نأ لمتحي موي كشلا مويو «مساقلا ابأ ىصع

 ةمئألا رئاس رثكأو ةئالثلا ةمئألا دنع راتخملاو .هموص يف اوفلتخاو «نابعش نم نيرشعلاو عساتلا راهن يضم دعب

 رطفيو «صاوخللو موصلا هيف داتعي يذلا هموي قفاو نمل اندنع بحتسيف ؛عوطتلا ةينب الإ هركيو ؛ءماصي ال نأ
 بستخيو ؛كشلا موي كلذ سيلف ةلع ءامسلا يف ناك ول هنأ ىلإ ةعامجو دمحأ بهذو ءراهنلا فصن دعب مهريغ

 .تاضمر نم هموص

 ناك لحر الإ نيموي الو موي موصب ناضمر اومدقت ال :ظفلب ةريره يبأ نع ناخيشلا هاور :تاضمر نم

 مويو «مويب ناضمر لبق موي موص نع ىمن" :ظفلب يقهيبلاو ء[87١٠ :مقر ملسم] همصيلف اًموص موصي

 :مقر دواد وبأو 2.585 :مقر يذمرتلا] "مهننس" يف ةعبرألا ىورو «"قيرشتلا مايأو «ءىحضألاو ءرطفلا

 مكاحلاو [55868 :مقر ]50١/8*2 نابح نباو ١51498[ :مقر هحام نباو 25١84 :مقر يئاسنلاو 4

 ."امهيحيحص" يف

 ضعب ىحنتف ةيلصم ةاشب يتأف ؛هيف كشي يذلا مويلا يف رامع دنع انك" :رفز نب ةلص قيرط نم نطقرادلاو

 نم مهوو :رامع نع ةلص لاقو :لاقف ؛يراخبلا هقلعو ؛"مساقلا ابأ ىصع دقف كشلا موي ماص نم :لاقف موقلا

 ءرطفلا مويو ءىحضألا موي ةنسلا نم مايأ ةتس نع ىف" :ةريره يبأ نع "هدنسم" يف رازبلا هاورو ءملسم ىلإ هازع
 .اذهاش حلصي هنكل ءفيعض هدنسو «"ناضمر نم هيف كشي يذلا مويلاو «قيرشتلا مايأو



 هرذنب ءافيإلاو فاكتعالا نايب مب موصلا باتك

 [هرذنب ءافيإلاو فاكتعالا نايب]

 نأ ترذن :باطخلا نب رمع لاق إف ءرععب نبا نع تا سافيعوا» 738
 رمع نبا ىل

 لاقي نق نا لور كلاس ثعلتبا املف امنت فيما و مازخلا دجسملا يف فكتعأ

 كرد وتقرأ

 .هجام نباو مصاع يبأ نبا هوحن ىور :خلإ رمع نبا نع .ةيواعم نب ناورم هنع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 ملسمو 258047 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأ [.هوحن دارفألا يف رمع نع يئطقرادلا هاور] :خلإ فكتعأ
 فكتعي نأ هسفن ىلع لعح هنأ" :امهل ظفل يفو «"ةليل مارحلا دجسملا يف فكتعأ نأ" :ظفلب ١07[ :مقر

 يفو ؛موصيو فكتعي نأ هرمأف :ظفل فو ءموصأو فكتعأ :ةدايزب يناريطلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاورو ؛"اموي
 .فيعض وهو ؛هيف موصلا ةدايزب درفت لفون نب هللا دبع هدنس
 .هوحن طارفإلا يف رمع نع ئطقرادلا هاور :تلأس

 ا د دج ا



 جفلاو جعلا جحلا نأ نايب ضخ جحلا باتك

 جئلاو جعلا جحلا نأ نايب

 دارأ نم" :5 هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ -69

 ."لج ملف جحلا

 هل رفْعتسا نملو هل روفغم جاحلا" 505 يبلا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ - -5 5.
 دئرم نبا

 . مرحما خالسنا لإ

 :325 هللا لوسر لاق : تا درعسما با نع اك نت عدوجاولا 01
 اهش نبا

 ا ا ا ,جيجعلاف علا 'امأف جشلاو جعلا جحلا لضف
 هلامعأ

 (511/1] "هكردتسم" يف مكاحلاو ١77[, :مقر] دواد وبأو ء[87١ 84 :مقر 271 4/1] دمحأ هاور :خإ ةفينح وبأ

 :مقر| لضفلا نع هجام نباو «سابع نبا نع [84177 :مقر :89/4 :ىربكلا ننسلا] يقهيبلاو 5 :مقر

 .[7730 :مقر 18//25810] لضفلا ثيدح نم يناربطلاو «سابع نبا ثيدح نم حيحص :مكاحلا لاقو ء[؟ 88

 :يقهيبلا داز «لجعتيلف جحلا دارأ نم :ظفلب سابع نبا نع يمرادلاو ١1777[ :مقر] دواد وبأ هجرخأ :لجعيلف

 فسوي وبأ بهذ انهه نمو «[84175 :مقر ؛99/4] ةجاح وأ ضرم نم هل ضرعي ام يردي ال مكدحأ نإف

 .هيبأ نع ةديرب نبا طوقس رهاظلاو ءلسرم :ةمقلع نع .روفلا ىلع هبوجو ىلإ انم

 هجام نبا ىور .سنأ نع هوحن يقهيبلا ىور [هوحنب ةريره يبأ نع "هبعش" يف يقهيبلا "را :خإ روفغم جاحلا

 ا ا جاحلا :ًاعوفرم ةريره يلأ نع
 روفغم هنإف «هتيب لحدي نأ لبق كل رفغتسي نأ هرمو ؛هحفاصو .هيلع ملسف جاحلا تيقل اذإ :ًاعوفرم رمع نبا نع

 .يقابلا دبع نباو نسحلا هنع هاور :خلإ ةفينح وبأ .[57171 :مقر «59/1] هل
 جحلا يأ !هللا لوسر اي :لاقف ءرخآ ماقو ءثعشلا جاحلا :اعوفرم رمع نبا نع "ةنسلا حرش" يف هاور :خلإ جعلا

 ركب يبأ نع يقهيبلاو «[1344/4 :مقر] رمع نبا نع يذمرتلا هاور :يراقلا لاقو «خلإ جئلاو جعلا :لاق ؟لضفأ

 يدها مد ناليس وه :"جنلا"و «[5.85 :مقر .15/9] دوعسم نبا نع ىلعي وبأو «[ 879/8 :مقر :«4؟/ه]

 - ىلعي وبأو ةبيش يبأ نبا هاور ثيدحلاو ,"راحبلا عمجم" يف اذك «ةيبلتلاب توصلا عفر وه :"جعلا"و ءيحاضألاو



 سانلا تاقيمو مارحإلا لحم نايب م جحلا باتك

 ."يدهلا رحنف جشلا امأف :ةياور يفو .مدلا جئف :لاق ,ندبلا جئف جفلا امأو

 :لوقي امض رمع نب هللا دبع تعمس لق افان نأ يي نع ةفينح وبأ - دضض

 ةفيّلحلا يذ نم ةنيدملا لهأ لهي' :لاق ؟لَجملا نيأ !هللا لوسر اي :لاقف لحر ماق
 ةتاقيمو مارخألا ل

 ."نّرق نم دحب لهأ لهيو ةفّسملا نم ماشلا لمأ لهيو «قيقعلا نم قارعلا لهأ لهيو

 ١58[ :مقر «570/1] ركب يبأ ثيدح نم مكاحلاو «هحولا اذه "امهيدنسم" يف ١١1[ :مقر - ]٠١48/1.

 .فيعض يزوخلا ديزي نب ميهاربإ هجام نباو يذمرتلا دنس فو ؛عاطقناو «يدقاولا هيفو .هححصو

 يقهيبلاو ١5060[ :مقر ]2570/١1 مكاحلاو ١9715[ :مقر] هحام نباو ءرمع نبا نع يئاسنلا هاور :خلإ جشلا امأو

 .[0085 :مقر 219/9] دوعسم نبا نع "هدنسم" يف ىلعي وبأو ركب يبأ نع [6744 :مقر «47/0] "هننس" يف
 ناخيشلا ىور :خلإ لهملا نيأ .يراصنألا ديعس نب ىيي هنكل «حرشلا ةخسن يف امك ناطقلا ديعس نب :ىيي

 نرق دحن لهألو «ةفحملا ماشلا لهألو «ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل دلني هللا لوسر تقو" :لاق امد سابع نبا نع
 ناك نمف «ةرمعلاو جحلا ديري ناك نمل نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو نل نهف «ململي نميلا لهألو «لزانملا

 :مقر ملسمو 21575 :مقر يراخبلا] "اهنم نولهي ةكم لهأ تح كاذكو كاذكو ءهلهأ نم هلهمف نمنود
 :لاقف هللا لوسو اي ل نبأ نم":لاق الحر نأ رمع نبا نع عفان نع بويأ ةياورب يذمرتلا هاورو 0١

 نب هللا دبعو هللا دبع نب رباجو سابع نبا نع بابلا يفو :لاق ؛[١87 :مقر] خلإ ةفيلحلا يذ نم ةنيدملا لهأ لهي
 .ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ؛حيحص نسح ثيدح رمع نبا ثيدح :ىسيع وبا لاق «رمع

 قرع تاذ نم بيرق عضوم وهو ؛قيقعلا قرشملا لهأل تقو" :اعوفرم سابع نبا نع يلع نب دمحم نع يورو
 عضوم اجلا نوكسو ميلا مضب ةةيللاو (ةنيدملا نم اهتتس وأ لايمأ ةسمخ ىلع عضوم :ريغصتلاب ةفيلحلا وذو

 نوكسو ماللاو ةيناتحتلا ءايلا حتفب :ململيو «فئاطلا برقب عضوم :فاقلا حتفب لزانملا نرقو ةنيدملاو ةكم نيب

 كلام قيرط نم يراخبلا هحرخأ ثيدحلاو «ليلق ءيشب غبارلا نود ةفحجلا :يراقلا لاقو ءعضوم نيرركم ميملا

 نع كلامو ةبعش قيرط نمو «كلام نع بهو يبأ نع سنوي نع يواحطلا هجرخأو ١575[« :مقرإ عفان نع
 دبع نب يلع نب دمحم قيرط نم يذمرتلاو دواد يبأ دنع يليقعلا ظفلو «ململي ركذ اهلك يفو «رانيد نب هللا دبع

 .براقم هدنسو «سابع نبا نع سابع نب هللا

 .ذئموي قارع نكي مل رمع نبا نع يورو ءقرع تاذ نم بيرق :قيقعلا



 سانلا تاقيمو مارحإلا لحم نايب ضب جحلا بانك

 نب رمع نأ :ديزي نب دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ١7-
 «تاقيملا نم الإ ٌنمرحي الف جحلا مكنم دارأ نم :لاقف سانلا بطخ باطخلا

 فضلا وذ اهلهأ ريغ هَغ نم امي رم نمو :ةنيدملا لهأل ٌدكُك مكيبن اهتقو ىلا تيقاوملاو

 مارحإلا عضاوم

 لهألو ءْنْرَق اهلهأ ريغ نم امي ّرم نمو دحب لهألو «ةفححلا اهب رم نمو ماشلا لهألو
 قام همام م ماه مافامام فام ماو قة اءاقاع# قارعلا لهألو مَلُملَي اهلهأ ريغ نم امي ّرم نمو نميلا

 .ماطسب نب جايهلاو دايز نب نسحلا هنع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 نم يئطقرادلاو قاحسإ هاورو ١578[« :مقر] رمع نبا نع عفان نع يراحبلا هانعم جرحأ :ديزي نب دوسألا

 نع ملسمو «بارطضا هيفو «فيعض هدنسو «[17 :مقر 237/17] هوحن هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط

 .ءارلا حتفب يهو «سيوأ اهيلإ بسن ىلا ةليبقلا ريغ :ثرق *١١8[. :مقر] رباح نع ريبزلا يبأ
 ال 725 يبلا تيقوت قارعلا لهأل قرع تاذ تيقوت نأ ىلع لدي امهالك اهلبق امو ةياورلا هذه :قارعلا لهألو

 نم يعامجإ رمع نم يداهتحا هنأب ةيعفاشلا نم هريغو يوونلا مزجف ءهيف فلتخاو ءيرمع يداهتجا تيقوت
 ناذه حتف امل :رمع نبا نع هاور ام وهو «"يراخبلا حيحص" يف حيرص هنأب لدتساو «يوبن تيقوت ال ةباحصلا
 نإ انإو ءانقيرط نع روج وهو. ءانرق دمت لهأل دح لك هللا لوسر نإ !نينموملاريمأ اي :اولاقف ءرمغ اوتأ نارضملا
 ئئيعلا دنع حصألاو ١57١[« :مقر] قرع تاذ مهل ّدحف مكقيرط نم اهوذح اورظناف :لاق ءانيلع قش ًانرق اندرأ

 «لهملا نع لأسي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا يبأ نع ملسم ىور امل ,يوبن تيقوت هنأ :ةيفنحلا نم هريغو
 .ثيدحلا لهي :لاق هك يبنلا نعي هارأ :لاقف «ىهتتا مث تعمس :لاقف

 جتحي ال يوونلا هلاق امو لإ قرع تاذ نم قارعلا لهأ لهم هيفو كني ينلا ىلإ عفر هبسحأ تعمس :ةياور فو
 ةياورلا باب ف نظلاو ءنظأ ئيعمب ”بسحأ" :هلوق نأب روهمجلا هدر «هعفرب مزحي مل هنأل عزم قولا

 5 هللا لوسر نأ" :ةشئاع نع مساقلا نع ١5517[ :مقر] يئاسنلاو ١775[ :مقر] دواد وبأ ىور املو «نيقيلاك

 املو «[54547؟ :مقر] دمحأ هجرخأو ءرخألا تيقاوملا ةدايز يئاسنلا ظفل يفو ؛"قرع تاذ قارعلا لهأل تقو
 ؛ثيدحلا ؛لهم :لاقف دلو هللا لوسر انبطح :لاق رباح نع ريبزلا يِبأ نع هريغو [7941 :مقر] هحام نبا هاور

 هعفر ف ددرت ال اذهو ءمهوولقب لبقا مهللا :لاقو «قفألل ههجوب لبقأ مث ءقرع تاذ نم قرشملا لهأ لهمو :هيفو
 "هدنسم" يف رازبلا هجرخأ اذكو «يوبنلا تيقوتلا كلذ قفاوو «هيأرب هتقوف رمع كلذ غلبي ال نأ نكميو ءلصأ
 .يراقلا لاق اذك «رمع نبا نع عفان نع قازرلا دبع هرحأ اذكو «سابع نبا نع



 مرحما سابل نايب م جحلا باتك

 .قرع تاذ سانلا رئاسلو

 <  قرشملا لهأ نم

 [مرحنا سابل نايب]
 !هللا لوسر اي :لاق الحر نأ :رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةفينح وبأ -

 «ءابقلا الو 0 الو «صيمقلا سبلي هي" :لاق ؟بايثلا رم 0 سبلي اذام

 ءابعلا اذكو

 نالعن هل 54 7 نمو «تارفعز 3 0 «سرو هَسَم ابوث الو ؛«سنربلا 3 2026 الو
 لاحرلا نم بيط عون 2 بيطلا بحاص يأ طيخملا ةلمجلابو

 . "نيبعكلا نم لفسأ امهعطقيلو «نيفنملا نيبال
 نيلعنلاك انوكيف

 هيف نكل رباح نع ريبزلا يبأ قيرط نم ١١47[ :مقر] ملسم دنع عقو قرع تاذ تيقوت :سانلا رئاسلو

 نم يئطقرادلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاورو ءفعض هيفو «ددرت ريغب هحام نبا هجرخأو :"ثيدحلا عفر هبسحأ"

 هلعأو ءرمع نبا نع عفان نع كلام نع قازرلا دبع قيرط نم قاحسإ هجرخأو ءورمع نب ثراحلا ثيدح

 نباو جيرج نباو بويأ عفان باحصأ كلذكو «تيقوتلا اذه ف مهلك كلام باحصأ هفلاخ هنأب يطقرادلا

 مل هنأ ريبزلا يبأ ثيدح يف يوونلا هلاق امو ءامهريغو رانيد نب ورمعو ملاس رمع نبا باحصأ كلذكو «نوع

 عفرلا مكح هلو نا ل ةياورلا يف نظلاو «هنظأ هانعم "هبسحأ" :هلوق نأب يقارعلا يلولا هّدر عفرلاب مزحي

 يوونلا هحّحصو ؛حيحص دنسب يئاسنلاو دواد وبأ هاور ةشئاع ثيدح هيفو «يأرلا هيف غوسي ال ثيح نم ًاضيأ
 نأ يئطقرادلا هب هّلعأ امو ءالسرم ءاطع نع نسح دنسب يقهيبلاو يعفاشلا هاور دقو ؛يبهذلاو يطرقلاو ءًاضيأ

 ماشلا لهأل تقو هنأل ةلفغ هنإ :ربلا دبع نبا هلاق امبو ؛حتفيس هنأ ملعي ناك هنأب دودرمف هنمز يف حتفت مل قارعلا

 .دحب نرق يزاوي ناتلحرم امهنيب ةكم يقرش نم عضوم :قرع تاذ .رفك راد ذئموي اهلك ماشلاو «ةفحُجلا
 2١855 مقر دواد وبأو 2١١11717 :مقر ملسمو 2١5417 :مقر يراحبلا] هنع عفان نع ةتسلا هحرخأ :رمع نبا

 نب رمع نع ["95/1] يواحطلاو [؟375 :مقر هجام نباو ٠7« :مقر يذمرتلاو 255795 :مقر يئاسنلاو

 نب نايفس نعو ؛رمع نبا نع عفان نع كلام نع ملسم هاور :خلإ سبلي اذام .قرط هلو عفان نع بويأو عفان
 نب دامح نعو «مامإلا دانسإك رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام نعو «هيبأ نع ملاس نع يرهزلا نع ةنيبع

 نع ريبزلا يِبأ نعو «دانسإلا اذمي رانيد نب ورمع نع ةبعش نعو «سابع نبا نع ديز نب رباج نعو ءرمع نع ديز
 .قرطب هريغ هجرحأ اذكهو الراو 2١١18 3111طلال :مقر] ارصتخمو الولد ةبراقتم ظافلأب رباح

 (:وأ اركد مرا ناك ءاوس»:نارقعز' دنماهسار توق لك و[ ةليوط ةوينلق :سنرتلا



 امرحم بيطتلا مكح نايب ضرك جحلا باتك

 لاق :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع رانيد نب ورمع نع ةفينح وبأ -5

 ."نيفنخ سيليلف لاعن هل نكي مل نمو ؛ وار سيليلف زازإ هل قكي ل: نما 225 للا: لوشر

 [امرحم بيطتلا مكح نايبإ

 رمع نبا فلاش لاق عهيبأ نع رشتدنملا نب , ميهاربإ نع ةفينح وبأ تس

 ا حضنأ حبصأ نأ نم لا بأ انارطق حضنأ حبصأ نأل :لاق ؟مرحما بيطتبيأ

 جيم م عاوز فاقت 25 هاروت( تالا انا تركو هنااا كيا

 .ًامرحم حبصي مث ؛هئاسن ف فوطي مث دل يبلا بّيطأ تنك :ةياور فو ءامرحم نعت

 حبصأ يأ ةشئاع يأ

 .رخأ ةريثك قرط نم يواحطلاو ١١75[« :مقر] رباج نع ريبزلا يأ قيرط نم ملسم هجرخأ :ورمع نع ةفينح وبأ
 .هلحر يف هب لعني ام :لاعن .ًارازإ لعجيو قتفي نأ ًالباق نكت مل اذإ :ليوارس

 ءورسخ نباو «يئراحلاو ؛ةحلط هنع هجرخأ اذكه [رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ وهو] :ميهاربإ نع ةفينح وبأ
 مامإلا نع فسوي وبأو نارمع نب يقاعملا ىورو «ناخيشلا هيلع قفتا امث 0 00 يف دايز نب نسحلاو
 ءاذكه ميهاربإ نع ةناوع يبأ قيرط نم يواحطلا هحرخأ دقف هركذ عم امأو «رمع نبا ركذ الب ةشئاع ثيدح

 نع دنسلا اذه مامإلا نع نسحلاو ورسحم نبا ىورو ]9414/١1[« ةشئاع ىلإ هينب ضعب رمع نبا لسرأف :هيفو
 نع ةحلطو «ينانشألاو «يعالكلاو ءورسح نبا ثيدحلا اذه ىورو ؛خلإ "بيطلا ضيبو ىلإ رظنأ ينأك" :ةشئاع

 00 6 ا ا ل
 نعو ءاهنع همأ نع لاجرلا يبأ نعو ءاهنع مساقلا نعو «ةشئاع نع ةورع نع ملسم هجرخأ :خإ بيطتيأ
 نب نمحرلا دبعو ءاهنع قورسم نع ملسم نعو ءاهنع قورسم نع ىحضلا يبأ نعو ءاهنع دوسألا نع ميهاريإ
 ثيدح دانسإب رمع نب هللا دبع تلأس :لاق «هيبأ نع رشتنم نب دمحم نب ميهاربإ نعو ءاهنع هيبأ نع دوسألا

 رثأ ءاقب يف ةقياضم الو 2١١89 61١9٠0 ١١97[2 :مقر] رصتخم قيرطو نيلوطم نيقيرطب هوحن هنتمو «مامإلا
 نبا لوقو اهثيدح نيب ضراعت الف «ةشئاع ثيدح ىضتقم وهو «هدعب ال هلبق بيطت اذإ مارحإلا دعب بيطلا
 وضعلا دعب هرثأ ىقبي بيط لامعتسا ىلع رمع نبا مالك 0 نأب نيتياورلا نيب عما نكمي :يراقلا لاقو ءرمع
 ضفنأ يأ ةمجعملا داضلا حتفب , :حضنأ هلع هلعف فالخب

 .(5 ٠ :ميهاربإ) هوو :ىللاعت هلوق ىلإ ةراشإ 57 0 حتفب] :انارطق



 امرحم بيطتلا مكح مسا جحلا باتك

 - 0 03 ( 1 أ . ع م« م ٠ ا

 اولحي نأ هباحصأ رمأ 225 يبنلا نأ :رباح نع ريبزلا بأ نع ةفينح وبأ -07
 اوجرخي هللا دبع نبأ 0

 .ةرمع اولعجيو ؛جحلاب مهمارحإ نم
 زب ُن 03 95 0 3

 هب رمأ اهب دو هللا لوسر رمأ ال :لاق رباح نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ -54

 مأ ةصاخ اَنَلَأ انترمع نع انربخأ !هللا لوسر اي :كلام نب ةقارس لاق عادولا ةجح يف
 ."دبألل يه :لاق ,دبألل

 يهو ةعتمتم يهو تمدق اهنأ :ةشئاع نع لحجر نع مثيلا نع ةفينح وبأ 3-6

 .اترمع تضفرف كك يبلا اهرمأف «ضئاح

 .[:٠ه/از هوحن سنأ نع يواحطلاو ١١١4[« :مقر] اذكه ملسم هجرخأ :خإ يبنلا نأ

 .ةنسلا كلت يف وأ «ةباحصلاب صوصخي وأ ءروهمجلا دنع خوسنم مكحلا اذه :إ مهمارحإ نم

 مكنم ناك نمف «ةرمع اهتلعجو «يدهملا قسأ مل هك الكبس ام يرمأ نم تلبقتسا أ ول :لاق هيفو ؛عادولا ةجح

 مأ اذه انماعلأ !هللا لوسر اي :لاقف (مشعج نب كلام نب ةقارس ماقف (ةرمع اهلعجيلو لحيلف يده هعم سبيل

 ."ديأل دبأل لب ال نيترم جحلا يف ةرمعلا تلحد :لاقو «ىرخألا يف ةدحاو هعباصأ دك هللا لوسر كبشف ؟ديأل

 .نامزلا وأ سانلاب صوصخن وأ (خ وسنم ةرمعلاب لالهإلا بوحجو :يراقلا لاقو

 نع رباج نع :لاق نكلو «تاقث هلاجرو 704|2 :مقر «787/7] قيرطلا اذهب ئطقرادلا هجرخأ :خ ! ريبزلا أ

 [؟5١8 :مقر] يئاسنلا هجرخأو «ةقارس.هل لاق امل كلذ لاق هنأ ليوطلا هثيدح يف رباح نع ظوفحملاو «ةقارس

 نم يواحطلا ىورو «عطقنم هنإ :ليق ةقارس نع سواطو «ةقارس نع سواط نع [؟9171 :مقر] هحجام نباو
 :هعفر ةقارس تعم ةربس نب لازنلا تعم دارزلا ةرسيمه نب كلملا دبع تعمس «يدوألا ديزي نب دواد قيرط

 لاقو (نيعم نباو دمحأ هفعض دواد :هيفو ع ادولا ةجح ُُق درقو :لاق ةمايقلا موي كا جملا ُُق ةرمعلا تلخد

 لاقو « فيعض :دواد وبأ لاقو «يوقلاب سبيل :متاح وبأ لاقو هنع نائدحي ال يدهم نباو ىع ناك :ساللغلا

 .ءيشب سيل نيعم نبا نع يقرودلاو نامثعو يرودلا ىورو «ةقثب سيل :يئاسنلا
 نم جحلا رهشأ يف ةرمعلا نأ ةيلهاجلا معزي امل اعفد جحلا رهشأ يف اهفايتإو «ةرمعلاب جحلا خسف نم :خلإ رمأ امل

 .ةنسلا هذه يف ةباحصلل يأ :انلأ .روجفلا رجفأ



 امرحم بيطتلا مكح ضض جحلا باتك

 تمدق اًهأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح ون 8

 .اقرمع تضفرف دلك يبلا اهرمأف ءضئاح يهو ةعتمتم
 تمدق اهنأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 5١

 اذإ يح جحلا تفنأتساو ءاقرمع تضفرف تك هللا لوسر اهرمأف ءضئاح يهو ةعتمتم
 ..ب .نيحرلا دبع اهيخأ عم ميعنتلا ىلإ ردصت نأ هللا لوسر اهرمأ اهجح نم تغرف

 حبذ 5 هللا لوسر نأ :ةشئاع نع لجر نع مئيهلا نع ةفينح وبأ -5

 .ةرقب ةرمعلا اهضفرل

 05 ىبلا نأ :ةشئاع نع شارح نب يعبر نع كلملا دبع نع ةفينح وبأ 7
 ِ ِ ريمع نبأ 8

 باب"و ؛"ضيحملا نم اهلسغ دنع ةأرملا طاشتما باب يف ضيحلا باتك" يف يراخبلا هجرحخأ :خلإ يبنلا اهرمأف
 باهش نبا نع "ءاسفنلاو ضئاحلا لت فيك باب يف كسانملا باتك" يفو «"ةرمعلاو جحلاب ضئاحلا لق فيك

 نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع يئاسنلا ىورو ١507[« 714 ؛7١5 :مقرإ ةشئاع نع ةورع نع
 !هللا لوسر اي :تلق ةبصحلا ةليل تناك املف «تيبلاب فطأ ملف تضحف :ةشئاع تلاق :هيفو ءثيدحلا اذه ةشئاع
 يبهذاف :لاق ءال :تلق ؟ةكم انمدق يلايل تفط تنك ام وأ :لاق «ةجحمب انأ عجرأو «:ةجحو ةرمعب سانلا عجري

 ةددعتم قرطب ملسم هحرخأو *١8٠0[( :مقر] اذكو اذك ناكم كدعوم مث «ةرمعب يلهأف ميعنتلا ىلإ كيخأ عم
 :تلاق هنم رخآ قيرط يفو «رقبلاب هئاسن نع دل هللا لوسر ىحضو :تلاق ءاهنع دمحم نب مساقلا قيرط يفف
 :اهيخأ تنب ةرمع قيرط يفو «رقبلا هئاسن نع ٌهتص هللا لوسر ىدهأ :اولاقف ؟اذه ام :تلقف ءرقب محلب انيتأف

 .[١؟١١ :مقر] هجاوزأ نع ٌدتو هللا لوسر حبذ

 ب تضاح امنإ :ملسملو 1١ !١[ :مقر ملسمو 2.١555 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرحخأ | ةشنئاع نع

 :مقر] لإ "تضاح ّح تيبلاب فطت ملو تمدقف ةرمعب تلهأ اهنأ" :اهنع هدنعو «ةفرعب ترهطف «فرس

 يئاسنلاو ١815[2 :مقر] رباج نع ملسم هجرخأ :خلإ ةشئاع نع لجر .ًاضيأ رباج نع هحرخأو ١
 1١111[. :مقر ]559/١« ةريره يبأ نع مكاحلاو



 لالحلا ديص مرحملا لكأ نايب مربع جحلا باتك

 !هللا ين اي :تلاق اهنأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -4

 :لاقف ركب يبأ نب نمحرلا دبع دعي يبنلا رمأف «ةجحب ردصأو ةرمعو ةجحب سانلا ردصي

 .ةبقعلا نطبب اهرظتنأ ينإف «ّلع لجعتل مث ءاهنم غرفتل مث لهّتاف «ميعنتلا ىلإ اهب قلطنا
 [لالحلا ديص مرحملا لكأ نايب]

 هللا ديبع نب ةحلط نع دمحم نب نامثع نع ردكنملا نب دمحم نع ةفينح وبأ -ه

 يح مئان دلك هللا لوسرو «مرحملا هلكأيف لالحلا هديصي ديص محل انركاذت :لاق

 محل يف :انلقف "؟نوعزانتي اميف' :لاقو هل هللا لوسر ظقيتساف ءانتاوصأ تعفترا

 .هلكأب انرمأف :لاق «مرحما هلكأيف لالحلا هديصي ديص
 انل زاجأ

 0 ردكنملا نب دمحم نع ةفينح وبأ -65

 ١71١[ :مقر ملسمو 21595 815 ؛715 :مقر يراخبلا] قرطو ظافلأب ناخيشلا هجرحأ :خلإ ةشئاع نع دوسألا
 نب نسحلاو رفظملا نباو يقابلا دبع نب ركب وبأو ينانشألاو ورسحخ نبا ةفينح يبأ نع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 قيرط نم ملسم هجحرخأ ثيدحلاو 851١[« :مقر ١251:ص] "راثآلا" يف نسحلا نب دمحمو «'مهديناسم" يف دايز
 هنع جيرج نبا قيرط نم يواحطلا دنع اذكهو ١151[« :مقر] هيبأ نع نمحرلا دبع نب ذاعم نع ردكنملا نبا
 انمف «مئان ةحلطو ريط هل ىدهأف مرح نحنو ةحلط عم انك :لاق نامثع نب نمحرلا دبع هيبأ نع يميتلا ذاعم نع

 نبا هاورو ء[415/1] دك يبلا ىلإ هعفر مث هلكأف هيدي نيب مدق ةحلط ظقيتسا املف ءعروت نم انمو «لكأ نم

 .[59117 :مقر 235518/9] "هحيحص" يف نابح

 نمحرلا دبع نب ذاعم نع ردكنملا نب دمحم نع جيرج نبا نع :هل ظفللاو «هريغو يئاسنلا ىور :ّلإ ةحلط نع
 عروتو انضعب لكأف ءدقار وهو ريط هل ىدهأف .نومرحم نحنو هللا ديبع نب ةحلط عم انك :لاق هيبأ نع يميتلا

 هحرخأ :يراقلا لاقو 18١1١[« :مقر] لص هللا لوسر عم هانلكأ :لاقو .هلكأ نم قفاوف ةحلط ظقيتساف ءانضعب

 .هتراشإو مرحملا ةلالد مدع طرشب :هلكأب .روكذملا هدنسب ةفينح يبأ نع 5١"[ :مقر :؟ ١5:ص] "راثآلا" يف دمحم

 اوركذي ملو يقابلا دبع نباو ورسم نباو رفظملا نباو لدعلا ةحلط هنع هاور اذكه :خلإ ردكنملا نب دمحم
 ١١95[. :مقر ملسمو 218071 :مقر يراخبلا] "نومرحم مهو ءهولك :لاقف" :ظفلب نيخيشلا دنع وهو ؛ردقلا



 هلتق مرحملل زوجي ام نايب فر جلا باتك

 «يريغ لالح موقلا يف سيل دك يلا باحصأ نم طهر يف تجرخ :لاق ءةداتق يبأ نع
 ةرشع نود ةعامج

 هيلو :مه تلقف ءيطوس نع تلجعو ءاهتبك رف يسرف 000 ترسف . ةماعن 0

 00 : ءارامح اهنم تذخأف ةماعنلا تبلطف 0 ا
 اوركنأ

 نإف :مامهلا نبا لاق ؛ثيداحألا نيب ًاقيفوت ؛مكرمأب مكل داصي وأ :هانعم اعوفرم رباج هاورو :خلإ ةداتق يبأ
 يورم اذه :خلإ ةداتق يبأ .ةضراعملل اعفد اذه هلمحم نكيلف هنم بلطل نوكي نأ هريغل ناسنإلا لمع يف بلاغلا

 ضعب يف نألو ءامهيف جرخم ريغ هنأل ؛"مكل ديصي وأ" :هيفو ءرباج ثيدح ىلع مدقيف ءامهريغو "نيحيحصلا" يف
 مكرمأب مكل ديصي لوؤي وأ ءانيل هلاجر
 :مقر يذمرتلا] نئسلاو ١١517[« :مقر ملسمو 218077 :مقر يراخبلا] حاحصلا باحصأ هاور :خلإ تجرخ

 ,ةداتق يبأ ىلوم عفان نع [؟097 :مقر هجام نباو 2١1857 :مقر دواد وبأو 2387٠0 :مقر يئاسنلاو 1

 يفو «هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نعو «هنع راسي نب ءاطع نعو «ةداتق بأ نع سابع نب دمحم وبأ وهو
 «لالح هداص اذإ مرحملل ديصلا لكأ زاوح ىلع ليلد ثيدحلا اذهو «ةماعنلا ماقم شحولا رامح لا ظفل مهتاياور

 وبأ هاور امه نيكسمتم هل ديص ول هل لحي ال هنأ هريغو يعفاشلا همعز امك ال هريغل وأ مرحما لجأل هداص ءاوس

 ربلا ديص :لاق هنأ :اعوفرم رباج نع [؟871 :مقر] يئاسنلاو «[445 :مقر] يذمرتلاو ١8017[« :مقر] دواد
 ل ا طك هولأس امل مهأل كلذو .مكل داصي وأ (هوديصت من ام لالح مكل

 ولف ءاذإ اولكف :لاق ءال :اولاق ؟اهيلإ راشأ وأ ءاهيلع لمحي نأ هرمأ دحأ مكنمأ : 246 لاقف ؟ال مأ ةدوحوم تناكأ

 ل يربو او اوال عناوملا نم ناك
 امب ردقي وأ ؛هيلع مدقيو «رباج ثيدح ضراعيف ءاعنام مه دايطصالا نوك يفن يف حيرصلاك عملا اذهو ءاهنع

 :رباج ثيدح يف لوقي لب «كلذ فالخب ةتسلا بتكلا يف امهريغو "نيحيحصلا" يف وه ذإ ؛هتوبث ةوقل هيلإ لؤي
 .هللي يراقلا لاق اذك «نيل هيف نم هلاجر يف اذكو «عاطقنا هرحآ ىلإ "ديصلا محل"

 يراخبلا] ناخيشلا هاور :خلإ مرحملا .ورسح نباو رفظملا نباو يثراحلا هنع هاور اذك :خلإ عفان نع ةفينح وبأ

 ركذف "حانح نهلتق يف مرحنلا ىلع سيل باودلا نم سمح :ظفلب هثيدح نم ١١9/4[ :مقر ملسمو 2181 :مقر
 :ظفلب 325 يبلا ةوسن ىدحإ ئتثدح :هنع رخأ هجو نم [ل ٠٠ :مقر] ملسم دنعو «ةيحلا ركذي ملو ةرأفلا

 - [85/ :مقر] يذمرتلاو ١[ 844 :مقر] دواد يبألو «ةيحلا اودازو ءهركذف "روقعلا بلكلا مرحم ا لتقي"



 مرحملل جورتلا نايب مم جملا باتك

 ."برقعلاو ةأدحلاو بلكلاو ةيحلاو ةرأفلا
 ةبنع نزو ىلع

 [مرحملل جورتلا نايبإ

 كو هللا لوسر جورزت :لاق «سابع نبا نع ريبح نبا نع نع ةفينح وبأ -

 .مرحم وهو ثراحلا تدب ةنوميم

 بارغلا يمريو «يداعلا عبسلاو «ةأدحلاو ءروقعلا بلكلاو «ةقسيوفلاو ؛«برقعلاو «ةيحلا مرحملا لتقي" :ديعس يبأ نع <

 «ةرأفلاو «ةيحلا :مرحما نهلتقي سمح" :ةشئاع نع ١17[ :مقر] هحام نباو [1874 :مقر] يئاسنلا دنعو ,"هلتقي الو
 :هيفو «هعفر بيسملا نبا نع قازرلا دبع دنعو :"هليسارم" يف دواد يبأ دنعو «"روقعلا بلكلاو «عقبألا بارغلاو «ةأدحلاو

 ."دسألا روقعلا بلكلا" :ةريره يبأ نع "هننس" يف روصنم نب ديعس جرخأو «[8584 :مقر :«444/4] بئذلا

 عبرأ :ةشئاع نع مساقلا نع ملسم يفف «ةفلتخم تاياور ددعلا يفو ءنئسلاو حاحصلا باحصأ هاور :خلإإ ةرأفلا

 نع بيسملا نب ديعس نعو «روقعلا بلكلاو «ةرأفلاو «بارغلاو «ةأدحلا :مرحلاو لحلا يف نهلتقي قساوف نهلك

 ةياور فو ءايدحلاو ءروقعلا بلكلاو «ةرأفلاو «عقبألا بارغلاو «ةيحلا :مرحلاو لحلا يف نلتقي قساوف سمح :ةشئاع
 نم ىلع حانج ال :هيفو ءرمع نبا هيبأ نع ملاس ةياور يف اذكو «ةيحلا ناكم برقعلا دعو سمح :اهنع ةورع

 :مقر] اعيمج ةيحلاو برقعلا :اهنع ةياور يفو :ةصفح نع هيبأ نع ملاس ةياور يف اذكو ؛مارحإلاو مرحلا يف نهلتق

 مرحلاو لحلا يف نهلتق زاوح ىلع ءاملعلا ريهامج قفتاو ءتسلا هيلع صوصنملاف :يوونلا لاق ء[ 4 14 ١

 يف نوكي امو «نهيف ىيعملا يف اوفلتخا مث «نهانعم يف ام لتقي نأ مرحملل زوجي هنأ ىلع اوقفتاو «مارحإلاو
 نم دلوتم وه ام الو لكؤي ال ام لكو «لكؤي ال امم ننفوك نهلتق زاوج يف ىععملا :يعفاشلا لاقف «نهانعم
 زوجي ذؤم لكف «تايذؤم نفوك نهيف ئعملا :كلام لاقو «هيلع ةيدف الو. ءمرحملل زئاج هلتقف هريغو لوكأم

 ام لك :ليقو ءفورعملا بلكلا وه :ليقف ءروقعلا بلكلاب دارملا يف ءاملعلا فلتخاو ءالف ال امو «هلتق مرحملل

 يف يذلا وهف :هلوقب عقبألا بارغلا رسف مث «ةغللا يف ًاروقع ًابلك ىمسي عابسلا نم سرتفم لك نأل ؛سرتفي
 يضاقلا هاكح ةصاخ فورعملا بلكلا اذه :ليقف «بلكلاب يأ هب دارملا يف اوفلتحاو :لاق مث ضايب هنطبو هرهظ

 حرش] هدحو بئذلا ىلع بلكلا رفز لمحو «بئذلا هب اوقحلأو ,حلاص نب نسحلاو «ةفينح يبأو «يعازوألا نع

 .دمحم نب رضنلا هنع هاور :خلإ كام نع ةفينح وبأ 78١/١[. ملسم حيحص
 :مقر يراخبلا] ةتسلا ةمئألا هاور ثيدحلاو امد سابع نب هللا دبعل ةينيعلا ةلاخلا وهو :ثراحلا تنب ةنوميم

 نباو 27871 :مقر يئاسنلاو ١18414« :مقر دواد وبأو 2847 :مقر يذمرتلاو ء«١٠1١ :مقر ملسمو ء,171/

 - ةفوكلا لهأ نم مهريغو ةيفنحلل رهاب عطاس ناهربو رهاق ليلد وهو ؛مهريغو «مهبتك يف ١5760[ :مقر هجام
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 لطبأف .فالتخا اذه يف ءاج دق :"أطوملا" يف دمحم لاق «ةيلبنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا ىلع مرحنا حاكن زاوح يف <

 جوز دعو هللا لوسر نأ سابع نب هللا دبع ىورو ؛هحاكن قارعلا لهأو ةكم لهأ زاجأو «مرحما حاكن ةنيدملا لهأ

 ءسابع نبا نم ةنوميم تو هللا لوسر جوزتب ملعأ نوكي نأ يغبني ادحأ ملعن الف مرحم وهو ثراحلا تنب ةنوميم

 نم ةماعلاو «ةفينح يبأ لوق وهو «لحي نح سمي الو لبقي ال نكلو ءاسأب مرحما جوزتب ىرن الف ءاهتخخأ نبا وهو
 ةنوميم جوزت د5 يبلا نأ :ان# سابع نبا نع ةمركع نع ماشه نع [847: مقر] يذمرتلا جرخأو انئاهقف
 دنع اذه ىلع لمعلاو ,حيحص نسح ثيدح سابع نبا ثيدح :لاق مث ؛ةشئاع نع بابلا فو :لاق ؛مرحم وهو

 نعو «سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع هجرخأ مث «ةفوكلا لهأو يروثلا نايفس لوقي هبو ؛ملعلا لهأ ضعب

 25 يبلا نأل ؛ةنوميم ُّ يبلا جيورت يف اوفلتخا :لاقو يحتم بايع نبا كدا يبأ نع رانيد نب ورمع

 فرسب لالح وهو امي نيبو ؛مرحم وهو اهجيوزت رمأ رهظو ءالالح اهجوزت :مهضعب لاقف «ةكم قيرط يف اهجوزت

 :مقر] ملسم هجرخأو «فرسب تنفدو اك هلل لوسر امب ئب ثيح فرسب ةنوميم تتامو «ةكم قيرط يف

 :سابع نبا نع ءاثعشلا يبأ نع ديز نب رباح نعو «سابع نبا نع ءاثعشلا يب نع ورمغ نع
 نب ديزيو «عفار يبأ ثيداحأ ىلع امرحم ةنوميم دل هجوزت يف سابع نبا ثيدح اوحّجر انباحصأ نأ ملعا

 هتبطخو مرحملا حاكن نع لوقلاب يهنلا يف نامثع ثيدح ىلعو ءالالح اهايإ هجوزت يف مهريغو ؛ةنوميمو ءمصألا

 هنإف ,ذئنيح اريغص ناك نإو «هتواكذو ءهظفحو «هتهاقفو «هتبارق برقو «هناقتإو يوارلا طبض لامك ىلع ءانب
 لاجر نم ريثك ىلع ةثونألا عم ةشئاع ححرت اذلو «خئاشملا ءاربكلا نم هقفأو نقتأو ظفحأ نسلا ثيدح بر

 :هوجوب حيحرتلا اذه ىلع نوفلاخملا ضرتعاو «ةيلوجرلا فصو عم مهئاربك ىلع لب «ةباحصلا
 وهو دلك هللا لوسر اهجوزت امأ" :ةصقلا بحاص يهو «ةنوميم نع يور دق هنأ :- اهاوقأ وهو - لوألا

 دواد وبأ هحرخأ ؛"ةكم نم انعجر نأ دعب" :ةياور قو ؛"فرسب نالالح نحنو نيجوزت" :ةياور يفو ؛"لالح
 بحاص نأ كش الو ؛مهريغو ىلعي وبأو ١5٠١[ :مقر] ملسمو 84١[« :مقر] يذمرتلاو ١847[ :مقر]
 نب ديزي كلذكف ءاحجرم ةنوميم تأ نبا سابع نبا نوك ناك ول هنأ :ياثلاو .هتحأ نبا نم هلاحب ىردأ ةصقلا

 يف نايواستم امهنكل لضفأو هنم ملعأ ناك نإو سابع نباو ءالالح اهجوزت هني هنأ ىور وهو اهتخأ نبا مصألا
 .هريغو ]4154/١[ يواحطلا اهجرحخأ ديزي ةياورو «ةبارقلا
 هحرخأ امك ءامهنيب اريفس ناكو «؛لالح وهو اهجوزت هنأ ريخأ دع هللا لوسر ىلوم عفار ابأ نأ :ثلاثلاو
 نباو 4١55[« :مقر «457/9] نابح نباو ء[١77515 :مقر ,97/7] دمحأو هنّسحو 85١[ :مقر] يذمرتلا

 0 ا

 - .مرحم وهو اهجوزت هنأ يف مهو سابع نبا نأ :بيسملا نب ديعس نع دنسأ دواد ابأ نأ :عبارلاو
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 نوكيف ةكم ىلإ ابهاذ ناك هنأ ف فلتحا امو ءءاضقلا ةرمع يف ناك ةنوميم جيوزت نأ كش ال هنأ :سماخخلاو -

 اذإ اميسال همهو داعبتسا عفدل نايب لب «هنأشل طح هيف سيلو «هرغصل ؛ةعقاولا هذهل هظفح ةلقو .همهو دعبي الف

 مرحلا يف يأ "ينزرغ" داوق انعم ةركي نأ كف هكاور ينفض ريدت# عسا ؟شقاسلاو .ةنوميمو عفار وبأ هفلاح

 ؛مارحلا رهشلا يف لخادلا ئيعمج مرحملا ءيجي دق هنأ :عباسلاو .اضيأ ىئععملا اذه يف مهفرع يف لمعتسي مرح ا نإف

 .انهه دارملا وه نوكي نأ لمتحيف

 انباحصأ ةدعاقلا هذي ذحخأ دقو «يلعفلا ثيدحلا ىلع مدقم يلوقلا ثيدحلا نأ :لوصألا يف ررقت دق هنأ :نماثلاو

 عم هيف مرحما نوكو «هريغ ةياور ىلع هححجرتو هتوقو سابع نبا ةياور توبث دعبف «عضاوملا نم ريثك يف اضيأ
 .يلوقلا عنملا ثيدح هيلع مدقي هل مومع ال هنأ عم وهو «يوبنلا لعفلل ةياكح هنإ :لاقي مارحإلا بحاص

 ءانباحصأ لبق نم سابع نبا ةياور ناححجر هوجو نم انررق ام. هوحولا هذه نع باوجللا جارختسا نكمي :لوقأ

 نأ :هوحجولا هذه نع يلامجإلا باوجلاف «ىرخألا حيح رت دوحوب يفتنت ال نيتياورلا ىدحإإل حيحرتلا هوجو نإف

 ناححج رل هوجو اضيأ مكلو انتياور حجج رتل اهوجو انل نأ :مكثيدح حيحج رت هوجو انملس ام لعب رمألا ةياغ

 ٠ نم امأ ءسابع نبا ثيدح ححرتب ضاق وهف راثآلا ىلإ عوجرلا دعب وأ ءالوأ سايقلا ىلإ وأ ,مهنيب هيف فلتخم وهو
 .تابثإ مارحإلا ةياورو يفن لالحإلا ةياورو «يفانلا ىلع مدقم فعلا نلف ؛ةياورلا ثيح

 نم لصألا ىلإ عوجرلاو باحصتسالا درجمم لب «ةفرعملا ليلد ىلع يفنلا ةياور ف يوارلا دمتعي ال نأ انهه نكميو
 «مرحملل امرحم نوكي يح ءطولا يعم يف سيل حاكنلا نلف ؛نتملاو ةياردلا ثيح نم امأو ءامرخخ نكي م هنأ فرح

 امث هنأ ىلع ءانب ناك ول حاكنلا ميرحت نألو «زاوجلل انايب مي هلعفو ؛ةبطخملاك ىلوأ هكرت ازئاج نوكي نأ رمألا ةياغ
 وهو سمللاو ةلبقلا هيعاود نم معن «هيلإ اهئاضفإل ًامارح مارحإلا ةلاح اهتنراقمو ةجوزلا ةيعم ناكل ءطولا ىلإ يضفي
 يورم سابع نبا ثيدح نأ :لوألا :هوجو لوألا نعف .«باوجلا يف ليصفتلا امأو دمحم لاق امك ًاضيأ اندنع عونمل

 وبأو 2847 :مقر يذمرتلاو 2١5٠١ :مقر ملسمو 88١2ا/ :مقر يراخبلا] ةتسلا حاحصلا يفو «”"نيحيحصلا" يف

 «بابلا اذه يف ثيدح حصأ وهو ءاهريغو ©١95[ :مقر هجام نباو ء787 7 :مقر يئاسنلاو 2١85414 :مقر دواد

 .اهثيدح نم ىوقأ ةياورلاو دانسإلا ةوق ثيح نم هئيدحف «يراحخبلا هجرخي مل هنإف «ةنوميم ثيدح فالخب

 ديزي نع ةرازف يبأ نع هيبأ نع ريرج نب بهو نع روصنم نب قاحسإ نع يذمرتلا هجرخأ اهثيدح نأ :يناثلاو
 اهب ىب يلا ةلظلا يف اهانفدو ءفرسب تتامو ءالالح امي ئبو ءلالح وهو اهجوزت ُهتَك هنأ" :اهنع مصألا نبا
 مصألا نب ديزي نع ثيدحلا اذه دحاو ريغ ىورو «بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق مث «.[845 :مقر] "اهيف

 ."لالح وهو ةبوميم جوزت هتك يبلا نأ :ًالسرم
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 يف نكل ةقث :"بيرقتلا" يف لاق «يدزألا هللا دبع نب ديز نب مزاح نب ريرج اهثيدح دانسإ يف نأ :ثلاثلاو -
 نم ىوقأ لاحرلا نأ :عبارلاو 41١[. :مقر 2١58/١ ] هظفح نم ثدح اذإ ماهوأ هلو ءفعض ةداتق نع هئيدح

 وهو ةداملا صوصح امأو «ةداملا صوص ىلإ رظن الب نيسنجلا ىلإ رظنلاب اذه ,هقفلاو ناقتإلاو ظفحلا يف ءاسنلا

 ةريره يبأ ثيدح :اهنم رخأ تادضاعمو دهاوش ةياورلا هذه نأ :سماخلاو .مومعلا اذه دكؤي ًاضيأ سابع نبا
 هحجج رخخأ انه ةشئاع ثيدح :اهنمو "مرح وهو ةنوميم جوزت ل ييلا نأ" :يواحطلاو يطقرادلا هج رخأ

 جورت" :تلاق ؛:ةشئاع نع قورسم نع "هدنسم" يف رازبلاو ء[555 ]474/1١« "راثآلا ناعم" يف يواحطلا
 ."مرحم وهو هئاسن ضععب د هللا لوسر
 اهنكلو «ةنوميم حاكن تدارأ امنإ :يليهسلا لاقو ؛مهتياورب جتحي تاقث مهلك ثيدحلا اذه ةلقنو :يواحطلا لاق

 مهظفحأو ةباحصلا ءاهقف ربكأ نم امهالك ةشئاعو ةريره وبأو ءاضيأ يقهيبلاو نابح نبا هجرخأو ءمست مل

 ةوق ثيح نم مصألا نبا ةياور ىلع احجار بولطملا ىلع القتسم اليلد حلصي امهنم لك ثيدح ؛«مهنقتأو
 .مصألا نبا ثيدح ىلع سابع نبا ثيدحل ًاححجرم لعجي نأ نم لقأ الو «يوارلا ةهاقفو «لاحرلا ةقاثوو «دنسلا
 :هل لاق ثيح يرهزلا هب محفأو ,مصألا نبا ثيدح ىلع سابع نبا ثيدح رانيد نب ورمع هب حجر ام :سداسلاو

 "ريدقلا حتف" يف مامحلا نبا هلقن امك سابع نبا لثم هلعجتأ هيبقع ىلع لاوب يبارعأ مصألا نبا يردي امو

 نباو سابع نبا يثيدح نيب ةضراعملا نكر ماق هنأ انملس ول هنأ :عباسلاو «[448/5] "ةيانبلا" يف ئيعلاو «[177/9]

 .رخأ تادضاعم هل نأ عم نيعم حيحرتلل ناك هرابتعاب هانحجر نإف ءادنس هنم ىوقأ سابع نبا ثيدحف ءمصألا
 يلا دوقعلا رئاسك ةضواعم دقع هنأل ؛انعم وهف سايقلا ىلإ انرصو ءضراعتلل طقاستت اهانكرت ول انإ :نماثلاو

 ؛اندضاعي سايقلا نأ :عساتلاو .مارحإلا ببسب دوقعلا نم ءيش عنتمي الو ءهريغو يرستلل ةمألا ءارشك امب ظفلتي
 سفن داسفإ يف هرثأو .ءطولا وهو «هب دوصقملا وه ام ةلزنم لزني نأ هتياغ ناكل هتمرح انضرف ول حاكنلا نأل
 .حاكنلا داسف يف ال مارحإلا داسفو ءازجلا باجيإ ف ءطولا ريثأت نإف ؛هسفن دقعلا نالطب يف ال جحلا

 ىلإ مث «ةباحصلا لاوقأ ىلإو «ضعبلا دنع سايقلا ىلإ ريص ناتنسلا تضراعت اذإ هنأ لوصألا يف ررقت دق هنأ :رشاعلاو

 نأ نم لقأ الف هتوقو سابع نبا ثيدح ةحص يف ةيرم ال هنأل ؟نيتنسلا ضراعت يف بير الو ءرحآ ضعب دنع سايقلا
 رمع ناك ولف «ةفلتخم مهلاوقأف ةباحصلا لاوقأ ىلإ انرظن اذإف «ةنوميمو عفار يبأو مصألا نبا ثيدحل ًاضراعم ضرفي
 ول حاكنلا نأل ؛اندعاسي وهف ًارخآ سايقلا ىلإ انرص اذإو ءانعم دوعسم نباو سابع نباف ,مكعم متمعز ام ىلع يلعو
 .دقعلا ىلع يراطلاك ءاقبلاو ءادتبالا يف يوتسي دقعلل انما نأل ؛مارحإلا نايرطب اقباس ةحوكنملا دقع لطبل حصي مل
 يف امك ناقيرفلا هيلع قفتاو «تاياورلا ةماع يف وه امك يراطلا لحلا امإ ؟اذام لحلاب دارملا نأ :رشع يداحلاو

 - تابثإلا ضراعيف «هليلدب فرعي ام سنج نم يفنلا نكل ةيفان تناك نإ سابع نبا ةياورف «ينازاتفتلل "حيولتلا"
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 .فان ديزيو تبثم سابع نباف «تاياورلا ضعب يف امك يلصألا لحلا امإو ؛يوارلا هقفو دنسلا ةوقب ححريو -
 لب هلاحب ىردأ ةصقلا بحاص نأو «ةصقلا ةبحاص ةنوميم نأ انملس انإ :رشع يناثلاو .يفانلا ىلع مدقم تبثملاو

 لاح يف لب «حاكنلا لاحب ىردأ نوكت يح جوزتلاو ؛حاكنلا ةصق يف سيل مالكلا نكل ءاضيأ ةصقلا لاحب
 ملعأو ىردأ امئاد فيرشلا ههجو ىلإ نيرظانلا راضحلا لاحرلا نأ هلاحب ةياردلاو ملعلا يف رهاظلاو ؛مارحإلا

 رمألا ةياغف «نامزلا كلذ يف امئاد هيلإ ةرظان تناك اهنأ ملس ولو .هقفأو نقتأو ظفحأ مهنيب نم سابع نباو «هلاحب
 نأ ىلع ةقالعلا هذهل هيف لخدم الو «جورزتلا ىلع ال ةنياعملاو رظنلا ىلع رادملا نأل ؛نيفوصوملا لاجرلل اهتاواسم

 .ًالالح رخآآ تقو يف فرسب امي ىيب هي هنإف ءادوقفم ناك هنأ ملس دقو «لوحدلاو ءانبلاب يه امإإ ةسبالملا ةدش
 .هّقفتلاو ناقتإلاو ظفحلاب قارتفالا امإإو ءراضحلا قح يف ءاوس يهو ؛ةرضحلا ىلع رمألا ئيبم ةلمحلابو
 نم ريثك يف هتلكاشو هنديد وه امك ةنوميم هتلاخ نع اذه ىور اضيأ سابع نبا نأ رهاظلا نأ :رشع ثلاثلاو
 فالخب «ءاقافتا لوبقم يباحصلا لسرم نكل ثيدحلا لسريو «ةطساولا هذه طقسي ثيح ثيداحألا نم هتايورم
 مصألا نباب سابع نبا اولباق ثيح ًاضيأ اهريغو ةيفنحلا لوصألا بتك نم رهاظ اذهو ءمصألا نباك يعباتلا
 ناححرلا مث ءامهنيب كرتشم فصو اهنع لمحتلا لصأ نأ رهاظلاف ءاهنيبو هنيب ال هقفلاو ظفحلا يف امهنيب اونزاوو

 .اهسفن اهنع مصألا نبا ةياورل اذه ىلع ناححر الف ءاهنع يوارلا كلذ ىلع هسفن يف نعمل اهنع يوارلا اذه ف

 ؛ةضراعملل ًاحلاص هنوك نع لزني ال هتوقو هتحصب سابع نبا ثيدح نأ يف دحأل ةيرم ال نأ :رشع عبارلاو

 ءاهي ءانبلا ىلع ةنوميمو ديزي ثيدح يف جوزتلا ظفل لمحي نأب ةقفاوملا نكميو «قيفوتلا ىلإ وه امنإ ذئنيح ريصملاف
 قرأ سرا قف لومغدلا نط نتاع نبا فيس قب ءاورضألا لمع أب ال ةيفاحلا :ةيبسلا ةقالعب ارا لويعدلاو
 .قرطلا نم ريثك يف ثيدحلا ظافلأ حئارص هنع وبني امم ثيدحلا تافيرحت نم كلذ ريغو «مارحلا رهشلا

 وأ «سابع نبا ثيدحب نودتعي ال ةيعفاشلا نكل «ئعملا اذه ةدارإ ىلع ناقفتم نيقيرفلا نأب :اهنع باجي دقو

 كلذ قوضخ وأ مارعتالا قف اهجورت نمأ ريظ اهنا فيس نم وا هيمسلا نبا ةلاقااع اذنعأ كعولا ةيلإ فويس
 "يراحبلا" يف هنأبو ءمرحلا يف نكي مل 26 .ةيايوةةيوقللا ىلع ةمدقم ةيعرشلا ةقيقتلا ناو :ةلاسرلاةرئغ

 .لالح وهو امي جوزت لئاقلا لوق هب عفد سابع نبا نأبو ."لالح وهو امي ئبو" :[475/ :مقر]
 هلوقك «ةقلطملا ةينآرقلا صوصنلا قافو ىلع هنأل ؛لوبقلاب ىرحأو ححرأ سابع نبا ثيدح نأ :رشع سماخلاو

 ةحابإ بجوت كلذ ريغو «09:رونل) ؛ْمُكْنِم ىَماَيَأْلا اوُحكْنَأَوظ :هلوقو «م:ءاسل) ْمكَل باط ام اوُحكْناَف :ىلاعت
 باوجلاو «ربدتو مهفاف «زئاج ريغ وهو ءدحاولا ربخب باتكلا ىلع ةدايز مارحإلا مدع طارتشاف ءاقلطم حاكنلا
 سابع نبا نأل ؛ًاضيأ ةبارقلا باب يف انهه نييواستم اسيل امهف اهتخأ نبا ناك نإو مصألا نب ديزي نأ :يتاثلا نع
 - معلا نبا سيل هنإف ,مصألا نبا فالخب دلي يبلا مع نبا وه كلذك اهتح.أ نبا هنأ امك هنأل ؛نيجوزلا بيرق
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 ,ظفحلاو .هقفلابو ءامهي لب «ةبارقلا درجمي هنأ هب ديرن ال ناحجرلا نأو .مصأب سيل نم ىلع ىفخي ال امك -

 نم دحاو يف جّرخي مل هنأ :لوألا :هوحوب ثلاثلا نع باوجلاو .لضفلاو «لقعلاو ءطبضلاو «ناقتإلاو

 ثيدح ىوس هيف يذمرتلا لقي م اذلو :ةحبعلا ةحيرذا حلي ملف «نابح نبا عيحص وق يور ناو« نيحيحصلا'

 ةهج نم سابع نبا ثيدحل ًاضراعم حلصي ال وه ةلمجلابو 0 :لاق ءنسح

 قارولا رطم هاورو «لصتم ريغ بابلا اذه يف كلام ثيدح نأ :ربلا دبع نبا نع لقن ىيعلا نأ :يناثلاو «دنسلا

 الف «نينس ثالثب راسي نب ناميلس ةدالو دعب عفار يبأ ةافو نأل ؛قارولا رطم نم طلغ وهو :لاق ءهلصوف

 هفعضو :لاقو «قارولا رطم يا د :ثلاثلاو .[44/© :ةيانبلا| عامسلا روصتي

 يدع تع م عل هد ابو :يواحطلا لاقو ءدمحأ

 هنوك نأل ؛سابع نبا ثيدح ىلع عفار يبأ ثيدح اضيأ ححرتي الف دنسلا ةوق نع رظنلا انعطق ول انإ :عبارلاو

 لاحب ال حاكنلاو جورتلا ةعقاو وهو «هيف ريفسو لوسر وه ام لاحب الإ ىردأ هنوك مزلتسي ال ًالوسرو ًاريفس

 امنإو «نايعلاو رظنلاب همدعو مارحإلا لاح يأ لاحلا هذمي ةياردلا يف مهلك نووتسم راضحلا لب و يبلا سفن
 جوزتلا لمحب امهنيب قيفوتلا نكمي هنأ :سماخلاو .عفار يبأل ال سابع نبال يهو «هقفلاو طبضلا ةوقل هيف ناححجرلا

 .ضراعتلا دنع ىلوأ وهو ءازوحت رم ام ىلع ءطولا ىلع
 نع نايفس ان ءيدهم نب نمحرلا دبع انث ءراشب نبا انثدح :لاق دواد ابأ نأ :لوألا :نيهجوب عبارلا نع باوجلاو

 لحرلاف «مرحم وهو ةنوميم جيوزت يف سابع نبا مهو :لاق بيسملا نب ديعس نع لجر نع ةيمأ نب ليعامسإ
 هوفتي نيعباتلا نم وهو بيسملا نب ديعسل ام :يناثلاو «ةياورلا هذي دتعي الف ءلوهجم بيسملا نب ديعس نع يوارلا

 يف وه نمو «ةيطختلاو طيلغتلاب مهطبضأو «مهاكزأو مهئاهقف هقفأو «ةباحصلا لضافأ نم نآرقلا نامجرت قح يف
 هذي ةياردلا يف اميسال نيدشارلا ءافلخلا دعب ىكزأو نقتأو ظفحأو طبضأو هقفأ وهو «سابع نبا ءازإب بابلا اذه

 نحنو لاجر مه نيعباتلا قح يف لوقي وهو «ةفينح يبأ ىلع ةجح يأ هلوق نأ ىلع .نيجوزلا هيبيرقل ةلماعملا
 .ةباحصلا لاوقأ يلفت يق فالتخالا اغإو «ىوتفلا يف مهمحازن نحنو «لاجر

 نم ريثك نم هقفأو ىكزأو نقتأو ظفحأ هرغص يف وهف اريغص ناك نإو هنأ :لوألا :نيهجوب سماخلا نع باوجلاو
 لك هل اعد دقو فيك «ءامظعلا نينسملاو ءاربكلا نيرمعملا نم ظفحأو هقفأ نسلا ثيدح برو «خياشملاو نابشلاو ءاربكلا

 اننانسأ سابع نبا كردأ ول :رمع لاقو ؛هملع ةعسل ربحلاو رحبلا ىمسي ناكف «هقفتلاو نآرقلا ف مهفلاب هرغص ةلاح يف

 هتخوخيشو هبابش ىلإ هرغص ودب نم هبقانمو هبئاجعو 0[ :مقر ]05/١.*2 "بيرقتلا" يف امك دحأ انم هرشع ام
 ؛طلغلاو مهولا ىلإ سابع نبا بستني فيكو «هربك ىلإ هرغص نم هيف ام ىلع علاطملا اهب علطي لاحرلا بتك يف ةروكذم
 - .امهريغو ةشئاعو ةريره يبأك ةباحصلا ءاهقف نم ريثك هيف هدعاسو هقفاو دقو «هعابتأو بيسملا نبا هب هوفت نإو
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 رهاظلا لب «تباث ريغ اذهو ءطسوت الب هدهاشو هنياع ام ىور هنأب عطقلا بجو ول هجوتي امنإ اذه نأ :يناثلاو -

 امهعفديو امهحيزي هنأ :عباسلاو سداسلا نع باوجلاو .اهريغ وأ «ةنوميم هتلاخ نع كلذ ىور هنأ انفلسأ ام ىلع

 .قبس اميف هوحولا يقاب رم دقو .”لالح وهو اهب ئبو «مرحم وهو اهجوزت" :”يراحبلا" ةياور يف ام

 نم تبثو لهأ "مرحم وهو اهب جورت هك هنأ" اوور نيذلا :يواحطلا لاق هنأ :لوألا :هوجوب نماثلا نع باوجلاو
 ءاهقف مهلك ءالؤهو ءديز نب رباجو ةمركعو دهاحجمو سواطو ءاطعو ريبج نب ديعس لثم سابع نبا باحصأ
 مهتاياورب ىدتقي ةمئأ ءالؤهو «حيحن يبأ نب هللا دبعو ينايتخسلا بويأو رانيد نب ورمع مهنع لقن «نيدلا

 الو ءديز نب رباجك الو ءرانيد نب ورمعك سيلو ءبهو نب يبن هاور امنإف ءنامثع ثيدح امأو .[457/1]
 ءركذ نم رانيد نب ورمع عضومك ملعلا نم عضوم أضيأ هيل الو ةشئاع نع قورسم نع كلذ قفاوي نمك
 دي نب هلع اهقو ايفل كلذ: نتاع واع فوز نك وما هوقو ةايصمع ةاوزلا نإ :مامهلا نبا لاقو

 مههقفو ةاورلا طبض ةوقب حيحرت اذهف «[771/7 :ريدقلا حتف] ديز نب رباجو ةمركعو دهاجمو ءاطعو سواط و
 .نيديلا عفر باب يف رم امك ةيفنحلا ةلكاشم وه ام ىلع

 كلام ةياور درو «مرحملا حاكن نع يهنلا يف نامثع ثيدح يراخبلا فعضو :"ةيانبلا" يف يئيعلا هلاق ام :يناثلاو

 نم "يراسلا داشرإ" يف ينالطسقلا لاقو «يراخبلا هلاق فيعض هثيدحو :"زنكلا حرش" فو «[48/5] هبهذمو

 ]895/١1[. ةجح مزلي الو ءبهو نب هيبن هدانسإ يف نأل ؛يراخبلا هلاق فيعض نامثع ثيدحو :ةيفنحلا لبق

 ىدعتيو ةمألا معيف دي هب صاصتخالا مدع لعفلا يف لصألا :لوقن كلذ لك نع ظحللا انلزع ول انإ :ثلاثلاو

 هههقفل ؛؟سابع نبا ثيدح حجرتيو «نايواستم ناضراعتم يلوقلا ثيدحلاو وهف ءصاصتخالا ليلد مقي مل ام اهيلإ

 ىلوأ هتمأو :ةصخر اذهو اميسالو «قبس امك ةريزغلا ةسيقألاو «ةريثكلا نآرقلا صوصنل هتقفاوملو .هطبضو

 هتمأ ىلع ضرفي مل ام هيلع ضرف اذلو ؛قشألا لمح ىلع هتوقو ءمهتحاحو مهفعضل ؛صخرلاب
 هنإف ءىىطولا ىلع حاكنلا لمحب كلذ نكميو «قيفوتلا نكمأ ام سابع نبا ةياور طاقسإل هحو ال هنأ :عبارلاو

 ليوأتب ريكذتلاو ءاهجوز اهأطي نيح ةمرحما نكمي الو «مرحملا أطي ال يأ ةيفنحلا دنع دقعلا يف زاحجم هيف ةقيقح

 ىلع لمحلاف ءءطولا يف زاحم هنأ ملس ولو ."حتفلا" يف امك نيكمتلا ىلع حاكنإلا لمح يف ةقياضم الو ءصخشلا

 ثيدحلا نإ :لاقي نأ هجوألا نأ ةقباطملا هجو يف يباطخلا نع نيعلا هلقن ام :سماخلاو .قيبطتلا ةرورض ىلوأ زاحبلا

 ىلع وأ :مامحلا نبا لاقو ؛هيعخأ ةبطخخ ىلع ةبطنخلا نع دلني هيه يف امك هيزنتلل نوكي يهنلاو ءادرحب يهنلاب يورم
 هبلق لغش بجوي كلذ نأل ؛ةحكنألا دوقع ةرشابم نع لغش يف مرحملا نأل كلذو ؛لئالدلا نيب ًاعمج ةهاركلا يمن

 بلطل سفنلا هبنت نمضتيو «تاعامتجاو «ةوعدو «تادوارمو «ةبطخ نم هيف امل ؛ةدابعلا ف ناسحإلا نع

 [؟75/7 :ريدقلا حتف] ."بطخي الو" :هلوق لمحم اذهو «عامجلا
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 نوك ديؤي اذهف هيرنتلل "بطخي الو" :هلوق يف يهنلا نأب اوحرص ةيعفاشلا نأ انلق امل رحخآ هحو رهظ انهه نمو <
 «نآرقلا اذهي هنم رهاظلا وهو ؛هقوس قفو ىلع مالكلا ماظتنا ىضتقم وه ام ىلع كلذك ًاضيأ "حكني ال" يف يهنلا

 ام لك عفدنا انهه طسبلا ضعب انطسب امبو «يهنلا ىضتقم يف امهفالتحا نينراقتملا نيلوقلا يف دعبتسملا نمف الإو

 نأ :لوصألا يف ررقت ام ىلع ءانب حاكنلا نالطب عفدي نأ نكمي :دبعلا لوقيو «فلاخملا لبق نم ةيفنحلا ىلع ليق

 نم حاكنلاو «هنيعل ال هريغل حبقلا ىلع لمحيو ءاهدكؤيو اهققحي لب «ةيعورشملا يفني ال ةيعرشلا رومألا نع يهنلا
 .مهفاف «لعفلا ةهارك رمألا ةياغ لب ؛مارحإلاب حاكنلا لطي الف ةيعرشلا رومألا

 :مقر دواد وبأو 2847 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ١5٠١[ :مقر] ملسم ظفل اذه :ثراحلا تدب ةنوميم

 نبا نع ًاقيرط ةرشع سمح نم ياربطلا هجرخأ دقو ©١476[« :مقر هحام نباو 7877 :مقر يئاسنلاو ,:45
 هاورو ء[9171١١ 119195 ءكامضت“ كار“# ل401١ 11١94175 ل1191 031١١١4 :مقر] سابع

 هجرخخأو «ةنوميم مسي ملو فلق ةشئاع نع "هدنسم" يف رازبلاو 7١[« :مقر «757/5] ةريره يبأ نع ئيطقرادلا

 نأ" :سابع نبا نع ءاطع نع يعازوألا نمحرلا دبع نع ةريغملا يبأ نع "جحلا باتك" يف "هحيحص" يف يراحبلا
 نب ورمع نع ةنييع نب نايفس نع ليعامسإ نب كلام نع "حاكنلا باتك" فو «"مرحم وهو ةنوميم جورت دك يبلا
 ةمركع ةياور نم ءاضقلا ةرمع يف هاورو ؛"مرحم وهو ُدْ# يبلا جوزت" :سابع نبا نع ديز نب رباح نع رانيد
 .[455/8 251١54 21411/ :مقر] "لالح وهو اهب ئبو" :دازو «يعازوألا ثيدح ظفلب

 ةنوميم جورت 525 هنأ" :سابع نبا نع ءاثعشلا يبأ رباج نع رانيد نب ورمع نع جيرج نبا نع يئاسنلا هحرخأو

 نب دامح نعو ؛"مرحم وهو جورت" :ًاعوفرم سابع نبا نع رباج نع ورمع نع ءاطعلا دواد نعو "نامرحم امهو
 ( مرحم وهو ةنوميم جوزت" دنسلا اذهيو ,"نامرحم امهو ةنوميم جوزت" :سابع نبا نع دهاحم نع ديمح نع ةملس
 .[1841 23840 237818 237811 :مقر] كلذك سابع نبا نع ءاطع نع يعازوألا نع ةريغملا يِبَأ نعو

 نبا نع مهتتس ديز نب رباجو ةمركعو ريبح نب ديعسو سواطو ءاطعو دهاحم قيرط نم يواحطلا هحرخأو

 :مقر] "مرحم وهو" :هلوق يف سابع نبا مهو :لاق بيسملا نبا نع دواد وبأ ىور نكل ]174/١[« سابع

 نبا ةلاخخو يلاخ تناكو «لالح وهو اهجوزت ُهَي هنأ" :ةنوميم نع مصألا نب ديزي نع ملسم ىورو 6

 814١[ :مقر] يذمرتلا ىورو ."ةكم نم تعجر نأ دعب" :"هدنسم" يف ىلعي وبأ دازو ء[١51١ :مقر] "سابع

 نبا هححصو «"امهنيب لوسرلا تنكو «لالح وهو اهب ئبو «لالح وهو ةنوميم جوزت" :عفار بأ ثيدح نم
 رانيد نب ورمع نع نايفس نع يعفاشلا سيردإ نب دمحم نع ينزملا ميهاربإ نب ىيي ىور :انلق «نابح نباو ةكيزخ
 - هلعجتأ هيقاس ىلع لاوب يبارعأ مصألا نبا يردي امو :لاقف مصألا نب ديزي ثيدح نع يرهزلا لأس هنأ



 مقتاياورب جتحي ءاهقف مهلك سابع نبا نع ةاورلاو ؛هيلع يرهزلا تكسو ءهرمأ فعضو «سابع نبا لثم -
 .مهي ىدتقي ةمئأ مهف ,حيحب يبأ نباو «ينايتخسلا بويأو «رانيد نب ورمع مهنم اضيأ كلذك مهنع ةلقنلاو ؛مهئارآو

 نم ةعامج هب لاق دقو ؛ءالؤهك هثيدحب جتحي نمم سيل مهدنع رطمو «قارولا رطم هاور امنإف ؛عفار بأ ثيدح امأو
 وبأ لاق رطم :تلق ,يواحطلا لاق اذك ريل دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ مامإلا لوق وهو «نيعباتلاو ةباحصلا

 رطم نع يبأ تلأس :دمحأ نب هللا دبع لاقو ءءاطع نع هئيدح فعضي ديعس نب ىيي ناك :دمحأ نع بلاط

 يبأ تلأسف :لاق «ظفحلا ءوس يف ىليل يبأ نباب قارولا رطم ثيدح هبشي ديعس نب ىيحي ناك :لاقف «قارولا

 :تلقو :هللا دبع لاق ءفيعض ءاطع يف قارولا رطم :لاقو «ةصاخ ءاطع يف ىليل يبأ نبا نم هبرقأ ام :لاقف

 .ءاطع ثيدح يف فيعض :لاقف ءرطم نيعم نب ىحيل

 وه سيل :دواد يبأ نع يرحآلا لاقو ءثيدحلا يف فعض هيف ناك :دعس نبا لاقو «يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو

 نع متاح يبأ نبا ىورو «حلاص :ةعرز وبأ لاقو .حلاص نيعم نبا نع روصنم نب قاحسإ ىور نكل «ةجحب يدنع
 ناكو أطمخأ ار :لاقو «"تاقثلا" يف نابح نبا هركذو ءىسوم نب ناميلس نم يلإ بحأ ثيدحلا حلاص وه هيبأ

 لاقو ءهب سأب ال :ةفيلخن لاقو ءلوصألا نود تاعباتملا يف ملسم هل جرخأ نميف ملسم هركذو «هيأرب ابجعم
 ظفاحلا هلقن اذك سأب هب. سيل-:رازبلا لاقو ءهب سأب ال :ةرم-لاقو «ءقودص :يلجعلا لاقو ءمهي قودص :يحاسلا

 ءالبنلا ةمئألا كلت ثيدحل حلصي الف ًانسح نوكي نأ هتياغ «حيحصلا نم لزنأ هثيدح نوكي اذه ىلعف ءرجح نبا
 سنأو «سابع نب هللا دبعو ءدوعسم نب هللا دبع لوق وهو :هشم يواحطلا رفعح وبأ ظفاحلا لاق ,«تابثألا تاقثلا

 بويأو رانيد نب ورمعو رباجو ةمركعو دهاحجبو سواط و ءاطعو ريبج نب ديعس لاق هبو هده كلام نبا
 نبا لوق وهو :اولاق :"يراسلا داشرإ" فو «[457] قارعلا لهأ بهذم وهو «حيجن يبأ نب هللا دبعو ينايتخسلا

 .[595/11] نيعباتلا روهمجو «كلام نب سنأو سابع نباو دوعسم
 دحاو ربح نم رثكأ نينثا ربخو ءاهقيتع نبا وأ «ةنوميم قيتع راسي نب ناميلس هعم مصألا نب ديزي نإ :ليق امو
 ال هنأ :ايناثو ةرهشلا غلبت مل ام ةاورلا ةرثكب حيحرت ال :الوأ لوقن هلك اذه نم تبثأ يه يلا نامثع ةياور عم

 وبأو «ةثالث لب نينثا انهه نأو حيحرتلا ملس ول هنأ :اثلاثو ءلوصألا يف امك ةدحاولا ةنسلا ىلع نيتنسلل حيحرت

 طبضأو هقفأ ءالؤه نم دحاو لكو «ةشئاعو «ةريره وبأو «سابع نبا :ةاور ةثالث ًاضيأ انههف «ةثالث ثلاث عفار

 يهو نامثع ةياور مكعم نأ امكو ءانتاور نم دحأ ةبترم غلاب ريغ ءيباحصو نايعبات مهو ؛مكتثالث نم لضفأو
 ىلع حيجرت الف ةفلتخم مهلاوقأف :ةباحصلا امأو «ةسيقألاو نآرقلا صوصن انعم كلذك «ةفيعض لب تبئأب تسيل

 .ةيفنحلاك زاوحلا يراخبلا عينص نم رهاظلاو :ينالطسقلا لاق ءانعم الإ ةلمجلا



 ءاعدلاو رجحلا مالتسا نايب م < جحلا باتك
 ودع >1 وصال 1اس هيلا يح تكا 101111 ا هي اا 0 ا لا تي اص

 ناميلس يبأ نب

 يي

 كلرص ا 2

 :لوقي اند سابع نبا تعمس :لوقي ءاطع تعم ءيش لوأ : ورمع لاق :لاق «نايفس نع يراخبلا هجرحخأ :مجتحا

 :مقر] امهنم هعمس هلعل :تلقف «سابع نبا نع سواط ينثدح :لوقي هتعمس مث ,"مرحم وهو نك هللا لوسر مجتحا"

 نبا نع جرعألا نع هجرخأو «سابع نبا نع سواط و ءءاطع نع ورمع نع نايفس نع :"ملسم" يفو .[ م
 دمحأ نع دواد وبأو *١١١[« 61.* :مقر] ' اهسأر طسو مرحم وهو ةكم قيرطب مجتحا 5 يبلا نأ" :ةنيحب

 نبا نع ةمركع نع ماشه نع ديزي نع نامثع نعو ءاعوفرم سابع نبا نع سواط و ءاطع نع ورمع نع نايفس نع
 نأ" :سنأ نع ةداتق نع قازرلا دبع نع دمحأ نعو «"هب ناك ءاد نم هسأر ف مرحم وهو مجتحا دلك يبنلا نأ" :سابع

 هجرخأو ١8717[« 21875 01/818 :مقر] "هب ناك عجو نم مدقلا رهظ ىلع مرحم وهو مجتحا دلك هللا لوسر

 ةياور :سنأ نع ةداتق نع رمعم نعو "هب ناك يئثو نم ؛مرحم وهو مجتحا" :اعوفرم رباج نع ريبزلا يبُأ نع يئاسنلا
 ١185٠0[. 201855 237/85/ :مقر] هسأر طسو ةياور :ةنيحب نبا نع جرعألا نع ةمقلع نعو «مدقلا رهظ

 مدعيح رعشلا عطقالاو «كلذ يف رذع هل ناك اذإ هريغو سأرلا يف هل اهزاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو :يوونلا لاق

 هب وأ ًاضيِرَم مكْنِم ناك ْنَمَفإل :ىلاعت هلوق :ةلأسملا ليلدو «هيلع ةيدف الف عطقي مل نإف رعشلا علقب ةيدفلا هيلع نكل

 .ءاطع لاق هبو اقلط ةرجملل هبال زاوج ىلع ثيدحلا لد : "نيعلا" يفو (0193:ةرقبلا) يةّيَدِفَف هسأَ نم ّىذأ

 «ثيدحلا اذه رهاظب اوذحأو «قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو «ةفينح وبأو «يروثلاو «يبشلاو «قورسمو

 «كلام لاق هبو ءرمع نبا نع كلذ يورو «ةرورض نم الإ مرحملا مجتحي ال :موق لاقو «رعشلا عطقي مل ام :اولاقو

 187/١[ ملسم حيحص حرش] ."هب ناك ررضب مجتحا دك يبلا نإ" :لوقي ةاورلا ضعب نأ :مهتجحو

 .ينامحلا ديمحلا دبع نب ىي هنع هاور اذكه :خلإ عفان نع ةفينح وبأ

 ؛ةبراقتم ظافلأب [؟١55 :مقر] يئاسنلاو [159 :مقر] يذمرتلاو ١4174[ :مقر] دواد وبأ هحرحخأ] :تيأر ذنم

 نع ىحي نع ددسم ثيدح نم يراخبلا هجرحأ [ةدايز هيفو :"هيزاغم" يف يدقاولاو «هنع عفان نع ناخيشلا هاورو

 205 يبلا تيأر ذنم ءاخر الو ةدش يف نينكرلا نيذه مالتسا تكرت ام" :لاق ءرمع نبا نع عفان نع هللا ديبع

 - ةكم مدقي نيح تو هللا لوسر تيأر" :لاق هيبأ نع ملاس نع يرهزلا نع يورو 5 :مقر] لإ "امهملتسي



 س1 هلكت كا هني >1 ادوات نكست 1111177701 ل اي 117355007772059:7555583 يوت اج نيبو هنيب ءاعدلاو رجحلا مالتسا مه جحلا باتك

 نأ ةوعتوب زنا نم اهملعا نع سكاربا ف دان ع احح ربا 5١-

 يقرزألا هج رخأ

 نو ليفريخب هدنع تنل لإ هتامتلا نكرلا» لإ فسوق ام": لاق هك نإ لهو

 ام" :لاق يناميلا نكرلا مالتسا نم رثكت !هللا لوسر اي :ليق :لاق حابر يبأ نب ءاطع
50 

 . ةملتسي: خل رفغتسي .هدنع مئاق ليئربجو الإ طق هيلع تيتأ

 نكرلا نيب لوقي ناك ْةُك يبل نأ :رمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ -5
 رانيد نبا

 ا ا ب دويتو 4 6 هدا هزاع 8 اهوا ده 6 1/  حقيدف أ لوف راع  ك ةوح هاو هك ظل ا أ هيرو وسام وو او :دوشألا رجحلاو يناميلا

 ه9 رمع نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نعو «عبسلا نم فاوطأ ةئالث ّبخي ءفوطي ام لوأ دوسألا نكرلا ملتسا اذإ -

 ام ءكملتسا دك هللا لوسر تيأر ينأ الولو «عفنت الو رضت ال ءرجح كنأ ملعأل ىنإ هللاو امأ :نكرلل لاق

 نيذه مالتسا تكرت ام :لاق رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع ىي نع ملسم جرحأو .هملتساف ؛كتملتسا

 نع دلاخ يبأ نعو «ءءاخر الو ةدش يف امهملتسي ُهك هللا لوسر تيأر ذنم ؛دوسألا رجحلاو ؛ناميلا :نينكرلا

 8 هللا لوشو اهيار دلك هك كان ا :لاق ؛عفان نع هللا ديبع

 يد رمعو سابع نبا نعو «نيقيرطب هيب نع ملاس نعو ءرخآ قيرطب رمع نبا نع عفان نع هوحن جرخأو «هلعفي

 ل اا ةيواعم ىلع سابع نبا در اذمبيو ١574[« :مقر]

 يسلك ارحم نيل :ةالعتسالا كرت نأ قلع« ضتلا عازب نئانق وهف هاك يس اجهعرت نآر ةةيواعتب تانجأ انو

 ىلع «مالتسالا يف رصحني ال ميظعتلا نإف ؛تيبلا ميظعتل رجه ال «مالتسالل رجه مالتسالا كرتو «ناكرألا نيب امو

 ْ .ةشئاع ثيدح يف ام ىلع هت امهكرت اذلو ؛ميهاربإ دعاوق ىلع انوكي مل نييماشلا نينكرلا نأ

 «مالتسا :هل ليق رجحلل ًاسمل ناك املف «ةبيتق نبا هلاق ةراجحلا يهو :نيسلا رسكب مالسلا نم لاعتفا مالتسالاو

 نوُمسي نميلا لهأو «رجحلا ىلع مالس لعفلا كلذ نأل ؛يرهزألا هلاق «ةيحتلا وهو :اهحتفب مالّسلا نم وأ

 دنع اهيلع قفتم ةنس مالتسالا اذهو 2[١؟5/4] ينالطسقلل "يراسلا داشرإ" يف اذك "ايحنلا" دوسألا نكرلا

 .دحأل اهيف فالخ ال «ةمئألا

 ام :ٌنك هللا لوسر لاق :لاق امض سابع نبا نع خيشلا وبأ هحرأ ام هديؤيو :يراقلا لاق :خلإ ليئربجو الإ

 يفو «ةنسح ايندلا يف انتآ انبر مهللا :اولوقف هب متررم اذإف ؛نيمآ ىداني كلم هدنعو الإ يناميلا نكر لاب تررم

 .رانلا باذع انقو «ةنسح ةرحالا



 ضيرملل ةلحارلا ىلع يعسلا نايب 545 جحلا باتك

 ."ةرخآلاو ايندلا ف يرخلا فقومو لدن رقفلاو ءرفكلا نم كبذوعأ نإ مهللا"
 تاماقم ةلذلا 5

 [ضيرملل ةلحارلا ىلع يعسلا نايب]
 05 يبلا فاط :لاق سابع نبا نع ريبح نب ديعس نع دامح نع ةفينح وبأ ا

 ناميلس يبأ نب

 2: 14918 4 4 ل هك اورو يصدم ا قاع اداه ووو ع وعقاب هوو عا ردت هتلحار ىلع كاش وهو تييبلاب

 تعمس :لاق بئاسلا نب هللا دبع نع هيبأ نع ديبع نب ىيي نع "هننس" يف دواد وبأ جرحأ :ّلإ كب ذوعأ نإ
 :مقر] رانلا باذع انقو «ةنسح ةرخآلا فو ءةنسح ايندلا يف انتأ انبر :نينكرلا نيب ام لوقي 225 هللا لوسر

 هللا ؟لاك, نمق ءاكلما ناوعتتس هين لكو :لاق قي هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع ءاطع نع هحام نباو غ١
 :رانلا باذع انقو .ةنسح ةرخآلا فو ؛ةنسح ايندلا ف انتا انبر «ةرخخأآلاو ايندلا ف ةيفاعلاو وفعلا كلاس 0

 اهضعب ّدشي نكل «دانسإلا يف افاعض اهضعب ناك نإو ءاعدلا يف ثيداحألا هذه لاثمأو «ثيدحلا نيمآ :اولاق
 .لامعألا لئاضف يف هب لمعي فيعضلا نأ ىلع ءناسح وأ حاحص اهضعب :ًاضيأو ءاضعب
 يف نسحلا نب دمحمو لتاقم وبأ هنع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ .برلا ريغ ىلإ جايتحالاو بلقلا رقف :رقفلاو
 .ينانشألا دنع اذكو ءدنسلا اذهب ًالسرم ديعس نع "هراثآ" يف دمحمو ,[174 :مقر «755:ص] "راثآلا"
 دواد وبأو 4858 :مقر يذمرتلاو 21777 :مقر ملسمو 21501 :مقر يراحبلا] ةتسلا هجرخأ :سابع نبا نع
 :مقر] دواد وبأو ١7177[ :مقر] ملسمو ءهنع [194884 :مقر هجام نباو 2359514 :مقر يئاسنلاو «181ل :مقر

 ةبيش تنب ةيفص نع دواد وبأو ١7170[« :مقر] ليفطلا يبأ نع ملسمو .هوحن يراخبلاو «رباج نع ٠
 ةلعلا دو: نظيرعلل ساب.ال :"اطوملا" ندع لاق :كاط +[: فقز] ةشئاع نع ملسمو ؛4 :مقر]

 .[19/؟] رج انئاهقف نم ةماعلاو ةفينح يبأ لوق وهو «هيلع ةرافك الو هلم تيبلاب فرطي نأ
 نع ١5007[« :مقر] يراخبلا هحرحخأ [كاش :ظفل نودب /١81( :مقر) دواد وبأ هاور] :خلإ هتلحار ىلع
 ريعب ىلع عادولا ةجح يف هلي يبلا فاط" :لاق مو سابع نبا نع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع
 جيرح نبا نع هجرخأو ١77[]« 21717 :مقر] دانسإلا كلذب ملسم هاور هلثمو ”نجحمم نكرلا ملتسي
 ؛هنجحمب. رجحلا ملتسي ؛هتلحار ىلع عادولا ةجح يف تيبلاب دي هللا لوسر فاط" :لاق رباج نع ريبزلا يبأ نع
 نعو «سابع نبا نع هللا ديبع نع دواد وبأ هجرخأو ."هوشغ سانلا نإف ؛هولأسيلو فرشيلو سانلا هاري نأل

 ىلع ىتأ املك «هتلحار ىلع فاطف 0 مدق 5 هللا لوسر نأ" :هظفلو «سابع نبا نع ةمركع

 اهفاوط زاوج يف :ةملس مأ نع جرخأو «ليفطلا يبأ نعو «ةبيش تنب ةيفص نعو «ثيدحلا ”نجحمب. ملتسا نكرلا
 سابع نبا نع ةمركع نع نجحماب مالتسالا ركذ ريغ نم يذمرتلا هاورو ءاهضرمو اهئاكتشا لاح ؛ةبكار
 - :ًاعوفرم ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع يئاسنلا هجرحأو 2188١ 018178 ١874[ 23181ا/ :مقر]



 وهو «ةورملاو افصلا نيب دنت يبلا فاط :لاق :ةياور يفو ,هنجحمب ناكرألا ملتسي

 .هتلحار ىلع كاش

 [لمرلا نايب]
 رجحلا نم لمر 5 هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ 74

 حابر يبأ نبا ورسخ نبا هاور اذكه

 > .رجحلا ىلإ

 :مقر] هد رباج ثيدح جرخأو ,"هنجحمي نكرلا ملتسي ريعب ىلع ةبعكلا لوح عادولا ةجح يف فاط" -

 نانكرلا :ناكرألاب دارملا مث ."نجحملا لبقيو" :هيفو «ليفطلا يبأو سابع نباو ةيفص ثيدح هجام نباو ©
 فلسلا ضعب هبحتسا نإو «ناملتسي ال نييماشلا نينكرلا نأل ؛عمجلا نم دحاولا قوف ام ةدارإب نايناميلا

 راصمألا ةميأ تعمجأ :بيطلا وبأ يضاقلا لاق «ءاثعشلا يبأو «ةورعو ءسنأو «رباجو «ريبزلا نباو «نينسحلاك
 اوعمجأو «فالخلا ضرقناو «نيعباتلاو ةباحصلا ضعبل فالح هيف ناك امنإو :لاق «ناملتسي ال امهأ ىلع ءاهقفلاو

 .يوؤنلا لاق اذك «ناملتسي ال امهنأ ىلع

 نع هاور :خلإ ةياور فو .يشملل ريعبلا اهفرطب كرحيو .هل طقسي ام بكارلا اهب لوانتيل ةحوعم اصع :هنجحمب
 هاور اذكهو السوم اديعس نع ةايح نع |7174 :مقر 237 5:ص] "راثآلا" يف دمحم هنع هاورو ءدحاو ريغ مامإلا

 حرش 713 يداظستللا هين امك ةيفتاسجلل ازا ردع تي راوحلا مدعو يخل لوح ادم :هتلحار ىلع .ينانشألا

 .السرم ءاطع نع :ةياور يفو :ّلإ سابع نبا ]١454/4[. "يراخبلا
 نأ" :هللا دبع نب رباج نع رقابلا دمحم هيبأ نع قداصلا رفعج نع كلام نع "أطوملا" ف دمحم هجرحخأ :رجحلا نم

 حصأ :ليق لب «يوق حيحص دانسإ اذهو «[4014 :مقر :544/5؟] "رجحلا ىلإ رجحلا نم لمر ظك هللا لوسر
 رمع نبا نع ملسمل ظفللاو ١771١[ :مقر ملسمو 2١544 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" يف اجرخأو «ديناسألا
 جحلا يف فاط اذإ ناك" :قيرط يفو "ارا نيف ىشمو ا نع لوألا فاوطلا تيبلاب فاط اذإ ناك" :اعوفرش

 نع رمع نب هللا ديبع نع ملسم جرخأو «"ةعبرأ يشع مث «تيبلاب فاوطأ ةثالث ىعسي هنإف «مدقي ام لوأ ةرمعلاو
 ١758[. 217717 :مقر] "اعبرأ ىشمو اثالث رجحلا ىلإ رجحلا نم 58 هللا لوسر لمر" :لاقا متع نبا نع عفان
 ,"فاوطأ ةثالث هْيلإ ىهتنا يح دوسألا رجحلا نم لمر" :هظفلو «هنع ىي ةياورب روكذملا كلام ثيدح جرخأو

 ةثالث لمر" :هظفلو ءامهنع بهو نب هللا دبع نع رهاطلا يبأ ةياورب جيرح نباو كلام قيرط نم هجرأ مث
 رمع نبا نع عفان نع "رجحلا ىلإ رجحلا نم لمرلا" :ثيدح دواد وبأ جرخأو ؛"رجحلا ىلإ رجحلا نم فاوطأ
 - عفان ثيدح يئاسنلاو ء[٠890١ ؛١0 :مقرإ اعبرأ يشملاو ًاثالث لمرلا يف :سابع نبا نع ليفطلا يبأ ثيدحو



 نيتالصلا نيب عمجلا تايب "44 جحلا باتك

 رمت نبا رع كيري رب ئناه نع بانج يب ةّيح يبأ نب ىحي نع ةفينح وبأ 5

 0 ؛هعم برغملا انيلصف ,ماقأ عم انلزن املف «تافرع نم هعم انضفأ :لاق

 ىلإ رجحلا نم لمرلا يف :رباج ثيدحو «هيبأ نع ملاسو ءاعبرأ يشملاو ءاثالث ببخلاو يعسلا يف :رمع نبا نع -
 ,حيحص نسح ثيدح رباج ثيدح :لاقو «[851 :مقر] يذمرتلا هحرخأو «[58414 259147 :مقر] رححلا

 نع ١١77[ :مقر ملسمو 2١507 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" يف يور امو .ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو

 نأل ؛رباج ثيدحل ؛خوسنم هنإ :[١؟4/4] ينالطسقلاو يوونلا لاق «نينكرلا نيب اميف يشملا يف سابع نبا

 ا ل و نا ل ل و و ل

 مدقيف «ءفان سابع نبا ثيدحو «تبثم اذه :ليقو ءرخأتملا اذه ذحألا بحوف «رباج ثيدح يف امك رجحلا

 :لمرلاو هازل را د لا وشتم طل لع دا نيك نب اجت ندر عش يكل هيلع

 رهو يشملا يف عرسأ اذإ انالمرو المر لمري لمر نم ًاثالث لمر وهف :'عمجملا" يف «نيبكنملا ره عم عارسإلا وه

 .بوثولاو ودعلا نود ىطخلا براقت عم عارسإلا وه :ةيعفاشلا دنعو ؛هيبكنم

 ملسم هجرخأو ءاذكه رمع نبا نع يئاسنلاو ١84١[ :مقر] دواد وبأو ١777[ :مقر] ملسم هجرخأ :رجحلا نم
 دواد ابأ الإ ١145١[ :مقر هجام نباو «5351415 :مقر يئاسنلاو «851 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ١77[ :مقر]

 2١51414 :مقر يراحبلا] ناخيشلا ىورو «[؟7807 :مقر «45ه/ه] ليفطلا يبأ نع دمحأو ءهوحن رباج نع

 ىشمو اثالث بح لوألا فاوطلا تيبلاب فاط اذإ ناك :هعفر رمع نبا نع عفان نع ١71[ :مقر ملسمو

 .ىبحي ةينك نيتفيفخلا نونلاو ميحلاب : بانج يبأ .هوحن هنع ملاس نعو ءاعبرأ

 بيرك ثيدح يراخبلا جرحأ :خلإ برغملا انيلصف .سانلل ًاعمجب هنوكل ؛ةنكاسلا ميملاو ةحوتفملا ميملاب :اعمج

 ةالصلا تميقأ مث «هلزنم يف هريعب ناسنإ لك خانأ مث «برغملا ىلصف «ةالصلا تميقأ مث" :هيفو ءاعوفرم ةعاسأ نع

 لك «عمجب ءاشعلاو برغملا نيب عمج" :ًاعوفرم هيبأ نع ملاس نع يرهزلا ثيدحو ؛"امهنيب لصي ملو ؛ىلصف

 عمدا يف :افوقوم دوعسم نبا ثيدحو ءامهنم ةدحاو لك رثإ ىلع الو ءامهنيب حّبسي لو ةماقإب امهنم ةدحاو
 ةماسأ نع بيرك ثيدح ملسم جرحخأو ١737[« 15177 :مقر] .هعفر ىلإ راشأ مث «نيتماقإو نيناذأب امهنيب

 رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نعو «هيبأ نع ملاس نع يرهزلا ثيدحو «ةديدع قرطب هنع ةورعو «هنع ءاطعو

 قاحسإ يبأ ثيدحو ءًاعوفرم رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع ليهك نب ةملسو مكحلا نع ةبعش ثيدحو «هيبأ نع

 1 7١[. 21784 2114 :مقر] عفرلا ىلإ ًاريشم ًافوقوم رمع نبا نع ديعس نع



 رظتنن اندعقف هشارف .ىلإ ىوأ مث ءهيلع بصف ءام اعد مث «نوتعكر ىلصف مدقت مث

 ءاشعلا :انلقف ؟ةالصلا يأ :لاقف «ةالصلا !نمحرلا دبع ابأ اي :انلق مث «ٌدايوط ةالصلا
 رمع نبا ةينك انامز

 مص نبا نع ةنازوافو .تيلص دقن لك لل ا :لاقف «ةرخآلا
 ا 01

 برغملا ىلص" :اعوفرم هيبأ نع ملاس نع يرهزلا ثيدحو «قرطب ةماسأ نع بيرك ثيدح دواد وبأ جرخأو -
 نب هللا دبع نع قاحسإ ىبأ ثيدحو ءامهنيب عمج ةماقإب :لاق ءهانعم رخآ قيرط نمو «"اعيمج ةفلدزملاب ءاشعلاو

 :لاق ؟ةالصلا هذه ام :ثراحلا نب كلام هل لاقف «نيتعكر ءاشعلاو ءانالث برغملا رهع نبا عم تيلص :لاق كلام

 عم انيلص :الاق كلام نب هللا دبعو ريبج نب ديعس نعو ,ةدحاو ةماقإب ناكملا اذه يف ٌهْقك هللا لوسر عم امهتيلص

 ءاعمَج انغلب املف ءرمع نبا عم انضفأ :لاق ريبح نب ديعس نعو ,ةدحاو ةماقإب ءاشعلاو برغملا ةفلدزملاب رمع نبا

 كك هللا لوسر انب ىلص اذكه :رمع نبا انل لاق فرصنا املف «نيتنثاو ًاثالث ,ةدحاو ةماقإب ءاشعلاو برغملا انب ىلص
 انيتأ يح" :هيفو ءرمع نبا نع هيبأ نع ميلس نب ثعشأ ثيدح ىورو ءرخآ قيرط نم هجرخأ مث «ناكملا اذه يف

 ةالصلا :لامف ءانيلإ تفتلا مث «تاعكر ثالث برغملا انب ىلصف ,ماقأو نذأف اناسنإ رمأ وأ ,ماقأو نذأف ةفلدزملا

 ١578[. ل9591 419179 191711917541918 :مقر] "نيتعكر ءاشعلا انب ىلصف

 هيبأ نع ملاس نع يرهزلا ثيدحو «عمجلا قلطم يف اعوفرم دوعسم نباو بويأ يبأ ثيدح يئاسنلا جرخأو

 .[809.6 3.78 3.71/ 9.155 :مقر] ةدحاو ةماقإب عمجلا يف رمع نبا نع ديعس نع ةملسو ءاعوفرم

 ديعس ثيدح ححص اذكو .هحّحصو رمع نبا نع كلام نب هللا دبع نع قاحسإ يبأ ثيدح يذمرتلا جرخأو

 .عمج نود برغملا ةالص يلصي ال هنأ ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاقو ء[8848 ىحال :مقر] رمع نبا نع

 هراتخا يذلا وهو ءامهنيب اميف عوطتي ملو ؛ةدحاو ةماقإب نيتالصلا نيب عمج - ةفلدزملا وهو - اعمج ىتأ اذإف

 .يروثلا نايفس لوقا وهو ,هيلإ اوبهذو ؛ملعلا لهأ ضعب

 دحاو ناذأ :ةيفنحلا بهذمو ؛ملسمو يراخبلا حارش اهافوتسا دق «ةتس انهه ةماقإلاو ناذألا باب يف لاوقألا نأ ملعا

 نئسأو "ملسم حيحص" يف رمع نبا تاياور ةماع هب قطني ام ىلع ءامهنم ءيش ءاشعلل سيلو «برغملل ةدحاو ةماقإو

 دنع سابع نبأ ثيدح نم هوحن يورو : ةَيش يبأ نبا فنصم" يف امك رباح تاياور صعبو لاضمهريغو "دواد يبأ

 ثيدح مهتجحو «ةماقإ ةالص لكل ناتماقإو دحاو ناذأ :ةيعفاشلا بهذمو .بويأ يبأ ثيدح نمو «يناهبصألا خيشلا يبأ

 ,ةلوبقم ةقثلا ةدايزو ,ملع ةدايز رباج عم نأل ؛نييلوألا نيتياورلا ىلع ةمدقم ةياورلا هذهو :يوونلا لاق «ليوطلا رباح

 ١/[- :ملسم حيحص حرش] .دامتعالاب ىلوأ وهف «ةاصقتسم ٌدُثُي يبلا ةجح لقنو «ثيدحلا ئتعا ارباج نألو



 نيتالصلا نيب عمجلا نايب مهد جحلا باتك

 تيلص :لاق بويأ يبأ نع ديزي نب هللا دبع نع يدع نع ةفينح وبأ 45
 ءللورص ١

 يراصنألا

 اقل دمار هبال فيمي و عاقل ةهيروقملا 18 هلا كوسرت لف

 امك اضيأ ةيفدخلا ني اهيف' قلتم ةلاسم هده: كلف ,ةماقإ اه" ةالض لك نأ ةدوناو ةماقإ ثيدخ لواتنو :لاق مث -

 0 ا يعفاشلا هراتخا ام ةيفنحلا نم يواحطلاو رفز راتحاف «ةيعفاشلا نيب

 رفزل راتخملا لوقلا اذه حيحرت ىلإ ريشي [؟579/54] "ةيابلا" يف ًاضيأ ىيعلا مالكو «ةلأسملا هذه يف مهعم هب دتعم

 ةحص يف بايترا ال :لاقي نأ نكمي نكل 44١[ 490/؟] "”حتفلا" ف مامهلا نبا هححرو هديأ اذكو ؛يواحطلاو

 نم ةرثكلاب حيجرت الو ,.حاحصلا نم نيتماقإلا تاياور رئاس ضراعتف «ةدحاولا ةماقإلا يف رمع نبا تاياور ضعب

 .مهفاف «ىلوأ نقيتملا لقألاب ذحخألاف «بابلا اذه يف رمألا ددرت اذإف ءلوصألا يف امك ءدحاو سنج

 نب دلاخ :بويأ يبأ .سوألا نم ذخف ىلإ ةبسن يمطخلا :ديزي .يراصنألا تباث نب نابأ نب يدع وه :يدع

 يئاسنلاو ١١417[ :مقر] ملسمو ١7174[ :مقر] يراحبلا هجرحأ :لوسر عم تيلص .ةبلعث نب بيلك نب ديز
 ديزي نب هللا دبع نع تباث نب يدع نع ىيحي نع "ًأطوملا" يف دمحمو 707١[ :مقر] هجام نباو [10© :مقر]
 ,"ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا عادولا ةجح يف عمج دلني هللا لوسر نأ" :يراصنألا بويأ يبأ نع يراصنألا يمطخلا
 ,ةدحاو ةماقإب دانسإلا اذنك تباث ع نب يدع نع امهالك ىليل يبأ نب دمحمو يفعدلا رباج قيرط نم يناربطلا دازو

 ةدايزو «ةيفنحلا تاديؤم نم ةدايزلا هذه ثيدحلا اذهف ,دمحمب ّدسناو ىوقتو ربحا هفعضب يفعحللا نم صقن امو

 افلا ماع لع هلال دما قد عووتلا هين عقر انك ةلزشم ةقثلا

 رفعج نع ١5105[ :مقر] "دواد يبأ"و [7١؟4١ :مقر] "ملسم" يف يورم هللا دبع نب رباج ثيدح نأ ملعا مث

 يلع نب دمحمو «ليعامسإ نب متاح :نايوار رفعج نع هاورو «هللا دبع نب رباح نع رقابلا دمحم هيبأ نع قداصلا
 :دواد وبأ لاق ءاندعاسي دمحم ةياورف «مهدعاس نإو متاح ةياورو «ليوطلا هثيدح يف "دواد يبأ" يف ام ىلع ,يفعلا

 يلع نب دمحم هدانسإ ىلع ليعامسإ نب متاح قفاوو «ليوطلا ثيدحلا يف ليعامسإ نب متاح هدنسأ ثيدحلا اذه

 يف مهنيبو اننيب فالخلا مث ,"ةماقإو ناذأب ةمتعلاو برغملا ىلصف" :لاق هنأ الإ رباج نع هيبأ نع رفعج نع يفعجلا

 .ةطوسبملا بتكلا يف روكذمو روهشم ؟رفسلل وأ كسنلل وه له نيتالصلا نيب عمجلا اذه نأ

 ةماقإو ناذأب عمجب :هيفو «خلإ بويأ يبأ نع حابر يبأ نب ءاطع نع ةفينح وبأ :"دوقعلا" ف :لوسر عم تيلص
 مهدنعو ءاذكه يناربطلاو قاحسإو ةبيش يبأ نبا هحرحخأو ."هدنسم" يف يقابلا دبع نبا هنع هاور اذكه ,ةدحاو

 :ظفلب رحخآ هجو نم يناربطلا هاورو «نيخيشلا دنع هلصأو ءامهنيب حبسي ملو :ةبيش يبأ نبا دازو «ةماقإب ةفلدزملاب

 رمع نبا نع قرط نم يواحطلا هجرخأو ءرمع نبا نع هانعم دواد وبأو «ةماقإو دحاو ناذأب ةفلدزملاب
 9 .بويأ ابأ كردي مل هنأل ؛لسرم ءاطع قيرط مث ء.[475/1]



 بويأ ىبأ نع يمطخلا ديزي نب هللا دبع نع قاحسإ أ نع ةفينح وبأ -”8غ/
 وه

 .ةدحاو ةماقإو ناذأب عمجب ءاشعلاو برغملا ىلص ُهك هللا لوسر نأ

 [هتقوو يمرلا نايبإ
 لجع هنأ :ُفك يبلا نع سابع نبا نع نسحلا نع ةملس نع ةفينح وبأ اا

 ليهك نبا

 هيوهار نباو [147٠4١:مقر 2737/] "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هحرخأ اذكه :لوسر عم تيلص -
 ناذأب :هيفو ءهوحن بويأ يبأ نع رخآ هجو نم ىناربطلا هاورو ؛"نيحيحصلا" يف هلصأو «دنسلا اذمي يناريطلاو

 .هانعمب رخخآ هجو نم ملسملو ءرمع نبا نع يراخبللو «ةماسأ نع هوحن نيخيشللو «ةماقإو دحاو
 :يراقلا لاق [سوألا نم ذخف ةمطخلاو «ريغص يباحص] هللا دبع 0 هللا دبع نب ورمع :قاحسإ يأ

 وح ا ةيخاو ةنانإو سو انجل ويجرألا نام ىلص تك يبلا نأ" :سابع نبا نع خيشلا وبأ هاور ام لوألا ديؤيو

 ليلج يباحص دلاخ :بويأ يلأ .ملعأ هللاو «نيتماقإب امهءادأ مامحلا نبا راتحاو «نوتملا راتخمو بهذملا رهاظ
 .ةقباسلا ةيشاحلا يف يناربطلا ةياور نم هانجرحأ دق :ةدحاو ةماقإو .يحرزح يراصنأ

 نع يراخبلا هجرحخأ :لّجع .يرصبلا نسحلا وه وأ «هللا دبع نبا وه وأ ءيوعلا دعس نب ةيطع نبا :نسحلا
 ادب ام هللا نوركذيف «ليلب ةفلدزملاب مارحلا رعشملا دنع نوفقيف «هلهأ ةفعض مدقي" :افوقوم هيبأ نع ملاس نع يرهزلا

 كئلوأ يف صخرأ :لوقي رمع نبا ناكو :لاق 01548٠6 ١581١[ 1539/84 2151748 2151/ا/ 2١51/5 :مقر] "مه

 سابع نبا نع ديزي نب يملا هللا ديبع نعو «ليلب عمج نم ئثعب :لاق سابع نبا نع ةمركع نعو ني هللا لوسر
 دم درسا و ركب يبأ يتنب ةشئاعو ءامسأ نع هوحنو .هلهأ ةفعض يف ةفلدزملا ةليل 25 يبنلا مدق نم انأ لوي
 |أ؟96ه لاو * لاو لالا ل1 :مقر] مذ رمع نباو سابع نباو ةبيبح مأو ةشئاعو ءامسأ ثيداحأ

 ةفلدزملا ةليل انمدق :قيرط يفو «هلهأ هفعض يف ةفلدزملا ةليل مّدق نمم انأ :قيرط يفف ؛سابع نبا ثيدح دواد وبأو

 2١589 :مقر] ءامسأو ةشئاع ثيدحو «هلهأ ءافعض مدقي :هنع ءاطع نع قيرط يفو «بلطملا دبع ئب ةمليغأ

 نعو «هنع ءاطع نع ورمع نعو «سابع نبا نع هللا ديبع ثيدح يئاسنلاو ء[١ 547 0447411
 1ك يا يش :مقر] ةبيبح مأ ثيدحو هيأ لضفلا نع سابع نبا نع ءاطع نع شاشم
 سابع نبا نع مسقم ثيدحو ؛لضفلا ةدايز يف ًاشاشم أّطحو سابع نبا نع ةمركع ثيدح يذمرتلا جرخأو

 نب ةملس نع مامإلا دانسإك سابع نبا ثيدح هجام نباو «لوألا ححص امك هحّحصو «[897 :«8957 :مقر]
 «ثيدحلا 01 ل م جلا اجلا :ظفلب سابع نبا نع ىرعلا نسحلا نع ليهك

 ةدوس باب يف ةشئاع ثيدحو «هلهأ ةفعض يف د25 هللا لوسر مدق نميف تنك :سابع نبا نع ءاطع ثيدحو

 باحصأو «نوزجاعلا خياشملاو «نايبصلاو ءءاسنلا :فيعض عمج "ةفعضلا"و ء[730017 ,”.75 ,”.؟٠ :مقر]
 ]١517/4[. "يراسلا داشرإ" يف اذك ؛ةمحزلا لبق اومريل ؛اومدق ضارمألا



 هتقوو يمرلا نايب ممل جحلا باتك

 ."سمشلا علطت ىح ةبقعلا ةرمج اومرت ال" :مهل لاقو «هلهأ ةفعَّض
 ءافعضلا هتيرذو هئاسن فيعض عمج

 ناميلس أ نبا

 00 :مهل لاقو «هلهأ ةفعض ٌدو هللا لوسر

 .ةبقعلا ةرمج ىمر يح ىَبل دك يبنلا نأ :سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ -؟6

 ءانَسَح امالغ ناكو سابع نب لضفلا فدرأ دك يبلا نأ :سابع نبا نع ةياور يفو
 يف هفلحت هلعج

 .هنم ةبيرق ظافلأب سابع نبا نع ينرعلا نسحلا نع ةملس نع هجام نباو [055 :مقر] يئاسنلا هاور :ةبقعلا ةرمج

 يبأ مامإلا نع هاور ثيدحلاو ءاضيأ "دوقعلا" يف اذكو «ليلب عمج نم :هلوق ةدايز "يراقلا حرش" فو :ثعب
 ىورو «"ليلب" ماقم "سلغب" :ظفلب ةعبرألا هجرخأو «"مهديناسم" يف نسحلاو «يئراحلاو ءورسحخ نبا ةفينح

 .ةشئاع نع دواد وبأو ألد رمع نباو «سابع نبا نع ناحيشلا هانعم
 «حبصلا لبق ةضافإلا فاوط زوحي ال امك ليللا يف هيمر زوجي ال هنأ ىلع انل ليلد هيفو :يراقلا لاق :مهل لاقو

 دعب الإ زوجي ال :يروثلاو يعخنلاو دهاجم لاقو «ليللا فصن دعب دمحأو يعفاشلا دنع زاجو «كلام لاق هبو

 .يائشألاو رفظملا نباو ةحلط هاور اذكه :ةفينح وبأ .ثيدحلا رهاظب ًالمع «سمشلا عولط

 يف مزح نبا هاورو :ةياور يفو .هنع ديعس نع بيبح نع نايفس نع )5140/١( يواحطلا هاور :يبنلا نأ
 نع ءاطع نع جيرج نبا نع يراخبلا هج رخأ :لضفلا فدرأ .هانعمب ديحح دنسب "ع ادولا ةجح باتك"

 يرهزلا نعو ؛"ةرمحلا ىمر تح يبلي لزي مل هنأ :لضفلا ربخأف ءلضفلا فدرأ هلك يبلا نأ" :امه سابع نبا
 لضفلا فدرأ مث «ةفلدزملا ىلإ ةفرع نم دك يبنلا فذِر ناك ديز نب ةماسأ نأ :م5# سابع نبا نع هللا ديبع نع

 1547 15468 :مقر] ةبقعلا ةرمج ىمر يح يبلي لك يبلا لزي :الاق امهالكف :لاق ؛ئيم ىلإ ةفلدزملا نم

 رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر يح يبلي لزي ملف :يراخبلا دنع هيلع ًافوقوم دوعسم نبا ثيدح يفو 65

 :لضفلا نع سابع نب هللا دبع ينربخأف :بيرك لاق ,ملسم دنع ةماسأ نع بيرك ثيدح يفو ؛[15817١ :مقر]
 :هدنع اعوفرم لضفلا نع سابع نبا نع ءاطع ثيدح يفو «ةرمجلا غلب يح يبلي لزي مل لنك هللا لوسر نأ

 ١78١[. :مقر] هدنع هنع رحأ قرط يف اذكهو «ةبقعلا ةرمج ىمر ح يبلي لزي مل

 325 هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ريبج نب ديعس نعو ؛ءلضفلا نع سابع نبا نع ءاطع ثيدح يئاسنلا جرحأو

 ةرمج ىمر ح يبلي هعمسأ تلز امف" :هيفو ءلضفلا نع سابع نبا نع دهاحمب ثيدحو «ةرمحلا ىمر بح ىّب
 نع ميركلا دبع نعو ءلضفلا نع سابع نبا نع ديعس نع رماعو دهاحجب نعو «"ةيبلتلا عطق ىمر املف «ةبقعلا

 ١41![. كاملا ام. *.ه5 “.08 :مقر] ادنسمو السرم يرهزلا نعو «خلإ "لزي مل" :هنع ديعس 1



 هتندب ىلع بوكرلا نايب مه 00 جحلا باتك

 :ةياور 0 ةرمج ىمر وت نا ةيخو فرصي 5 يبنلاو ءاسنلا ظحالي لعجف

 .ةبقعلا ةرمج ىمر يح يّبلي لزي مل د يببلا نأ :هيخأ لضفلا نع سابع نبا نع

 [هتندب ىلع بوكرلا نايب]
 2 مورا دم الجر ىأر د يبلا نأ :سنأ نع ميركلا دبع نع ةفينح وبأ -”هزأ

 يذمرتلا جرخأو «هيخأ لضفلا نع سابع نبا نع دهاجبو امد سابع نبا نع ديعس ثيدح هحام نبا جرحأو -
 نباو دوعسم نباو يلع نع بابلا يفو :لاقو .هحّحصو «[914 :مقر] لضفلا نع سابع نبا نع ءاطع ثيدح

 يمري يح ةيبلتلا عطقي ال جاحلا نأ :مهريغو ٌدْي يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاق «سابع
 غلب ىح يلي لزي ملف" :هلوق تحت "ملسم حرش" يف يوونلا لاق .قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو «ةرمجلا

 يعفاشلا بهذم اذهو «رحنلا موي ةادغ ةبقعلا ةرمج يمر يف عرشي يح «ةيبلتلا مدتسي هنأ ىلع ليلد :"ةرمجلا

 لاقو ءمهدعب نمو راصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا ريهامجو «روث يبأو ةفينح يبأو يروثلا نايفسو

 روهمجو كلامو ةشئاعو رمع نباو يلع نع يكحو ءعطقي مث ةفرع موي حبصلا يلصي بح يبلي :يرصبلا نسحلا
 قاحسإو دمحأ لاقو ؛فوقولا يف عورشلا دعب يبلي الو «ةفرع موي سمشلا لوزت ىح يبلي هنأ :ةنيدملا ءاهقف
 عم حيحصلا ثيدحلا اذه :روهمجلاو يعفاشلا ليلدو «ةبقعلا ةرمج يمر نم غرفي نح يلي :فلسلا ضعبو

 .[ع1ةه/1] ةنسلا عابتا نيعتيف ءاهتفلاخم يف نيرخآلل ةجح الو هدعب ثيداحألا

 بيجيو ءامهبهذمل قاحسإو دمحأ هب جتحي دقف "ةبقعلا ةرمج ىمر ىح يلي لزي مل" :ىرعألا ةياورلا يف هلوق امأو

 يعفاشلا يبهذم نيب يذمرتلا طلخ رهظ انهه نمو .نيتياورلا نيب عمجيل ؛يمرلا يف عرشي ح دارملا نأب هنع روهمجلا
 لوأ عم قدصي يمرلا نإف ؛ةيبلتلا عطق ىمر اذإف :يئاسنلا ةياور روهمحلا بهذم ديؤيو :لوقأ .ريل قاحسإو دمحأو

 .رخألا تاياورلا ظافلأ ضعب هديؤي اذكهو هب اموتخم ةيبلتلاو ءاطوأ نم ائدتبم عطقلا نوكيف «ةاصح
 .قرط نم يواحطلاو ,دوعسم نبا نع دواد وبأو «هنع ةتسلا هجرخأ :سابع نبا نع

 نع ةبعش نع يراحخبلا هج رخأ :الجر ىأر .[ مقر] "ةيبلتلا عطق اهامر املف" :هحام نبا داز :لزي مل

 اهنإ :لاق ءاهبكرا :لاق «ةندب اهنإ :لاق ءاهبكرا :لاقف «ةندب قوسي ًالجر ىأر دلي يبنلا نأ" :سنأ نع ةداتق
 قوسي ًالجر ىأر دي هللا لوسر نأ" :دض ةريره يبأ نع دائزلا يأ نع كلام نعو ؛"اثالث اهبكرا :لاق ؛ةئدب
 يف وأ ةيناثلا يف كليو اهبكرا :لاقف «ةندب اُنِإ :لاقف ءاهبكرا :لاقف «ةندب اهنإ :لاقف ءاهبكرا :لاقف «ةندب

 دهجلا نم ةكله ىلع فرشأ ناك :ليقو :"يراسلا داشرإ" يف لاق ء[0٠51١ 2١585 :مقر] "ةثلاثلا

 وأ ةندبب" :اهضعب يفو «"ةدلقم ةندب" :هقرط ضعب يفو «سنأو ةريره يبأ يثيدح ملسم جرحأو ]:/5١١[:

 3 ١874[. 2031751 55 :مقر] "خلإ نإو :لاق ,ةيده وأ ةيدب اهنِإ :لاق ءاهبكرا :لاقف ,ةيده



 هتندب ىلع بوكر لا نايب مه جحلا باتك

 ."اهبكرأ" ةلاقفةةلدي قوسي

 :لوقي دك يبنلا تعمس :لاقف «يدهلا بوكر نع لئس هنأ :رباج نع ريبزلا يبأ نع جيرح نبا نع يورو -

 جرخأو ءارهظ دحب يح فورعملاب اهبكرا :هقرط ضعب يفو ءارهظ دحت ىح اهيلإ تقحلأ اذإ ءفورعملاب اهبكرا
 اهبكراف كتندب ىلإ تررطضا اذإ" :لاق هنأ ًافوقوم هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام نع "أطوملا" يف دمحم
 دواد وبأ جرخأو 4٠١[« :مقر «7817/9] قبس دق ام ةريره يبأ نع دانزلا يبأ نع كلام نعو «حداق ريغ ًابوكر
 هدهج دقو" :هيفو «سنأو ةريره يبأ يثيدح يئاسنلاو ٠75٠ ١75١[«2 :مقر] رباحو ةريره يبأ ثيدح

 2,31١ :مقر] سنأو ةريره يبأ يثيدح هحام نباو «[5807 237801١ 5199 :مقر] رباج ثيدحو «"يشملا

 :لاق «رباجو ةريره يبأو يلع نع بابلا يفو :لاقو .هحّحصو 1١١[ :مقر] سنأ ثيدح يذمرتلاو “4

 لوق وهو ءاهرهظ ىلإ جاتحا اذإ ةندبلا بوكر يث مهريغو 2ك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم موق صخر دقو
 .هيلإ رطضي مل ام بكري ال :مهضعب لاقو ءقاحسإو دمحأو يعفاشلا

 ضعبو «"دنسملا حرش" يف يراقلا مالك حيرصو ءاقلطم زاوجلاو ءاقلطم عنملاو ءًاقلطم بوجولا :لاوقأ انهه مث
 دنع بوكرلا يف بابلا اذه يق انبهذمل يعفاشلا ةقفاوم "يراسلا داشرإ" يف ينالطسقلا مالك رهاظو «نيرصاعملا

 قرف هنأ ةيعفاشلا نم مهريغو يوونلاو ينامركلاو يبيطلاو يذمرتلا مالك نم رهاظلا نكل ءاهريغ دنع ال ةجاحلا
 ىلإ ةغلابلا ةديدشلا ةرورضلاو ءرارطضالا دح ةحاحلا غلبت مل نإو ةحاحلا دنع هزوجي يعفاشلا نأب «نيبهذملا نيب

 ةدح ىلع امهوركذ بهاذملا اوركذ ثيحو «رارطضالا دنع الإ هزوجي ال ةفينح وبأو «هنم بيرق وأ يشملا عانتما
 .ةحاح ريغ نم اهبكري الو «جاتحا اذإ اهبكري هنأ يعفاشلا بهذمو :يوونلا لاق «يعفاشلا بهذ. ةطلاخم الب

 نم عقو ام لعلو 177/١[ ملسم حيحص حرش] .ًادب هنم دجي ال نأ الإ اهبكري ال :ةفينح وبأ لاقو :لاق مث
 ةجاحلا ئععم يف ربدتو حيقنتو صحفو ةالابم ةلق نم تردص ةلهاسمو ةحماسم نيرصاعملا ضعب هعبتو يراقلا

 ديؤم ءامهدورو عضومو امهظافلأو امهقوسو سنأو ةريره يبأ يثيدح رهاظو رباج ثيدح حيرص مث ؛ةرورضلاو

 .مهفاف «كلذ ريغو ؛ةكللا دح ىلإ دهجلا ةدش يف هغولبو «كحيوو ؛كليوو «ءاحلإلا ظفل نم ةيفنحلا بهذمل
 نباو 27794 :مقر يئاسنلاو 21577 :مقر ملسمو 2١585 :مقر يراحخبلا| ةتسلا هحرخأ :خلإ ةندب قوسي

 لحرب رم" :هعفر سنأ نع ملسم دنعو الولع ظافلأب ةريره يبأ ثيدح نم دواد ابأ الإ 5٠١[ :مقر هحام

 يراخبلا دنعو ١57[« :مقر] "ثالث وأ نيترم اهبكرا :لاقف «ةندب اهفإ :لاقف ءاهبكرا :لاقف «ةندب قوسي
 قيرط نم يواحطلا هاورو «ظافلأب قرط نم هنع ملسم هاورو «ةثلاثلا يف اهاق كليو اهبكرا :هل قيرط يفو ءاثالث

 نمو «ةريره يبأ نع ةمركعو يدهنلا نامثع يبأو ةملس يبأو نالجع نباو جرعألا قيرط نمو «هنع ةداتقو ديمح

 .[6508/1] رباج ثيدح نم اذكو «هوحن رمع نبا نع عفان قيرط



 نارقلا ةيلضفأ نايب موو جحلا باتك

 [نارقلا ةيلضفأ نايب]

 1 تلبقأ :لاق دبعم نب ّيَّبصلا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ سال ج7

 نكل «دبعم نب ّيصلا الو رمع كردي مل ميهاربإ [ارغصم ةيتحتلا ديدشتو ةدحوملا حتفو داصلا مضب ] :يبصلا
 الإ ذخأي ال هنأ فرع نم لكو :هصن ام "ديهمتلا" لئاوأ را رع ا لاق امك اهاطم هل ريعم جهاز ناو

 «ينامكرتلا نبا هلقن .حاحص ميهاربإو نيريس نباو بيسملا نبا ليسارمف «لوبقم هلسرمو هسلدمف ةقث نع
 "مهنتس" يف [؟١191 :مقر] هجام نباو 77١9[ :مقر] يئاسنلاو ١799[ :مقر] دواد وبأ هجرحأ ثيدحلاو
 يسلايطلا دواد وبأو قاحسإو [1514 :مقر ؛*7/1] دمحأو 941١[« :مقر ]5١15/9« "هحيحص" يف نابح نباو
 :ظفلب ديعم نب يبصلا نع لئاو يبأ نع ١749[ :مقر 2,585/9] "هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو ,"مهديناسم" يف
 تعنص اذامف :اوركذي ملو مهضعب هلوطو «كيبن ةنسل تيده :هأ رمع لاقف ءاعم امه تللهأ

 دبعم نب يبصلا نأ ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةملس نب دامح قيرط نم "ىلا يف مزح نبا هاورو
 نع هلاسرإ ف يعخنلا ةياكح ربلا دبع نبا ركذ دقو ءاضيأ السرم اذكه هاور دقف مامإلا امأو ءارصتخم ه هركذف

 ام ريخلا اذه يف نأل ؛هدنسم نم ىوقأ مامإلا لسرم نأ معز نم انباحصأ نم عزن اذه ىلإ :لاقو ءدوعسم نبا

 .كلذك يرمعل وهو «هديناسم نم ىوقأ يعخنلا ليسارم نأ ىلع لدي
 نب نايفس نع رامع نب ماشهو ةبيش يأ نب ركب يبأ نع :مقر] هجام نبا هاور ثيدحلا | تلبقأ :لاق

 جحلاب تللهأف «تملسأف ًاينارصن ًالجر تنك :لوقي دبعم نب يبصلا نع لئاو يبأ نع ةبابل يبأ نب ةدبع نع ةنبيع
 هرعت 4 لضأ اذه لاق ,ةيسداقلاب ًاعيمج اممي لهأ انأو «ناحوُص نب ديزو ةعيبر نب ناملس يعمسف «ةرمعلاو
 مث ءامهمالف امهيلع لبقأف ؛هل كلذ تركذف هند باطخلا نب رمع ىلع تمدقف ءامهتملكب اليح يلع المح امنأكف

 0 :قيقش لاق :هثيدح يف ماشه لاق هتك يبلا ةنسل تيده :لاقف يلع لبقأ
 تللهأف ءدهتجأ نأ لآ ملف «تملسأف ةينارصنب دهع ثيدح تنك :لاق يبصلا نع قيقش نع شمعألا ةياوربو

 نع ريرج نع ميهاربإ نب قاحسإ نع هريغو |[ :مقر] يئاسنلا هجرخأو ءهوحن ركذف «ةرمعلاو جحلاب

 .داهجلا ىلع اصيرح تنكف «تملسأف اينارصن ايبارعأ تنك :دبعم نب يبصلا لاق :لاق «لئاو يبأ نع روصنم
 نإ !هانه اي :تلقف هللا دبع نب ميذه :هل لاقي ٍيتريشع نع ًالحر تيتأف يلع نيبوتكم ةرمعلاو جحلا تدجو'
 امهعمجا :يل لاقف ؟امهنيب عمجأ نأب يل فيكف ءيلع نيبوتكم ةرمعلاو جحلا تدجو ينإو «داهجلا ىلع صيرح

 لهأ انأو ناحوص نب ديزو ةعيبر نب ناملس ئيقل بيذُعلا تيتأ املف «تللهأف ؛يدحلا نم رسيت ام حبذاو
 صيرح انأو تملسأ نإ !نينمؤملا ريمأ اي :تلقف رمع تيتأف «هريعب نم هقفأب اذه ام :رحآلل امهدحأ لاقف ءامحب
 تدحجو نإ !هانه اي :تلقف هللا دبع نب ميزه تيتأف ؛يلع نيبوتكم ةرمعلاو جحلا تدحجو إو ءداهجلا ىلع

 - «بيذُعلا تيتأ املف ءامك تللهأف «يدهلا نم رسيتسا ام حبذا مث امهعمجا .لاقف «يلع نيبوتكم ةرمعلاو جحلا



 نارقلا ةيلضفأ نايب "هد جحلا باتك

 هلوأ مضب لا

 صخشلا اذه :امهدحأ لاف .ةجحو ةرمعب كاسل :لوقأ يناعمسف :لاق ةبيذعلاب
 يِبصلا يأ اع اع

 ادإ ئح تيضمف :لاق ءاذكو اذنك . نيف لا اذه :رخآلا لاقو (هريعب نم لضأ

 ىرغأ كسانملاب لهجأ يأ

 ةقشلا ديعب الجر تنك «هتربحأف هد هو رمع نينمؤم ا ريمأب تررم يكس تيضق
 ةينخانلا 0

 تللهأف ؛ةجح | أ نأ تببحأف «هحولا اذه هللا نذأ ءرادلا
 تمرحأ ىلإ م 0 ل : 0 0

 *ل وأ يناعمسف ناحوص: نب ديرو ةعيبر نب ناهملشي :تززمف «سنأ لو اعيمج امك
 عمجلا تدصق لب ةلأسملا

 لضأ اذه :رخآلا لاقو (هريعب نم لضأ اذه :امهدحأ لاف تع هرمعب كيبل

 كو يترمعل نا تل فيش :لاق ؟اذام تعنصف :لاقو ءلاذكو اذك نم

 ,جاحلا عنصي امك عنصأ مارح تيقب مث كلذ لثم تلعفف تدع مث «قرمعل ًايعس
 جحلل 0

 تيده :رمع لاقف «هريعب نم هقفأب اذه ام :رخآلل امهدحأ لاقف ,ناحوّص نب ديزو ةعيبر نب ناملس يقل -

 ءهلثم ركذف يبصلا انريأ :لاق :لاق قيقش نع روصنم نع ةدئاز نع بعصم نع قاحسإ نعو دك كيبن ةنسل
 دهاحم نع ملسم نب نسح نع جيرج نبا ةياوربو «"هانه اي" :هلوق الإ ةصقلا هيلع تصصقف ءرمع تيتأف :لاق

 نب يصلا هل لاقي بلكت جبس ذكرت نأ: لئاو زا ةنلش وم قرف زهل لاقي قارعلا: لهآ قم اختر قع ةريغو
 رمف ءاعيمج امي يبي كلذك وهف ءاعيمج ةرمعو جحب ىّبلف ءجح ام لوأ يف لبقأف ءملسأف ًاينارصن ناكو ءدبعم
 يف لزي ملف :يبصلا لاق ءاذه كلمج نم لضأ تنأل :امهدحأ لاقف ءناحوص نب ديزو ةعيبر نب ناملس ىلع

 فلتخأ تنكف :قيقش لاق د5 كيبن ةنسل َتيِدُه :لاقف هل كلذ تركذف «باطخلا نب رمع تيقل يح يسفن
 لاق ؛عدجألا نب قورسمو انأ ارارم هيلإ انفلتخا دقلف .هركذتسن دبعم نب يبصلا ىلإ عدحألا نب قورسمو انأ

 نباو روصنم نع [؟9١1 :مقر] يئاسنلاو ١795[ :مقر] دواد وبأ هاورو :"دنسملا" اذه حرش يف يراقلا يلع
 ءاعه ام تللفأ لاق «يبلغتلا دبعم نب يبصلا نع لئاو يبأ نع امهالك ,ءشمعألا نع [؟١917 :مقرإ هحام

 روصنم ثيدح دانسإ حص اذإو «نطقرادلا حّحصو «ىرحأ قرط نم يورو ّدَن5ُ كيبن ةنسل َتيِدُه :لاقف
 نأو ءانارق ناك 8ع هجح نأ ىلع ةحضاولا ةلدألا دحأ اذهف هن رمع نع يبصلا نع لئاو يبأ نع شمعألاو
 حصأ ركب يبأ نع هحام نبا دانسإو ءامل درم ال ةحيحص ديناسألا هذهو .نييعس ىعسيو نيفاوط فوطي نراقلا

 ."نيحيحصلا" لاجر نم ريثك نم لضفأو «لاحرلا قئوأ ءاهقف «ءظافح هلاجر ضعبو ءاهقثوأو ديناسألا



 نارقلا ةيلضفأ نايب ممونب جلا باتك

 2 ني كل هنن فينش :لاق «ىكسن 1 تيضق اذإ
 ةيوبن ةنسو لعف وهف 0-20 قى

 0 ال يجو ا لدي
 نامزلا بيرق

 ,ةعتملا نع لي هل لوسر ىهن دقو تعتمت كحيو :الاقف ا تعا م
 د ل قا

 ١577[ :مقر] ملسم ةياور يف امك «رمع نم ناك اهنع عنملا نأ روهشملاو «ظوفحم ريغ اذه :يراقلا لاق :ةعتملا نع
 هباحصأو هلعف دق هتك يبلا نأ تملع دق :رمع هل لاقف «ةعتملاب يفي ناك ىسوم ابأ نأ :[؟7 :مقر] يئاسنلاو

 ىلع قافتا اذهف :مامهلا نبا لاق .مهسوؤر رطقت جحلا يف نوعجري مث ؛كارألا يف نمي نيسرعم اولظي نأ تهرك نكلو

 ىلع ّيصلا لعف ررق اذلو ؛مارحإلا نع اهيف جرخي ةعتم نع ناك امثإ رمع عنم نأ رهاظلا :تلق ءاعتمتم ناك التل هنأ

 لمعلا نوكي نأ ديري ناك وأ - ملعأ هللاو - معألا وه يهنملا نأ امهمهف ىلع اينبم ناك امهراكنإو مدقت ام

 عمجأف الإو مه هنم داهتجا اذهو «هريغب وأ قوسب امإ همارحإ نم هيف جرخي ال يذلا عتمتلا وأ نارقلا وهو ؛لضفألاب
 .اهلمكأ ىلع اةتثاءع هجح لمحو ءاهلضفأ يف فالخلا امنإو «عتمتلاو نارقلاو دارفإلا زاوح ىلع ةمبألا

 نع يئاسنلا ىور دقف - ههحو هللا مرك - يلع امهفلاخو «مكحلا اذه يف امك هه رمع عبتي نامثع ناك مث

 ؟اذه نع يهنن نكن ملأ :لاقف ؛ةرمعو جحب يّبلي ًايلع عمسف «نامثع دنع ًاسلاج تنك :لاق مكحلا نب ناورم

 اذهو «[؟١75 :مقر] كلوقل هتك هللا لوسر لعف عدأ ملف ءاممهي يّبي د هللا لوسر تعمس نكلو يلي لاق

 رمأ نيح يلع عم تنك :لاق بزاع نب ءاربلا نع دواد يبأ يف ام هديؤيو .ًانارق ناك تع يببلا جح نأ حيرص

 لالهإب تللهأ :تلق ؟تعنص فيك :يل لاقف دك يبلا تيتأف :ًايلع نيعي هيف لاق نأ ىلإ ءثيدحلا لإ نميلا ىلع
 .[11791 :مقر] ثيدحلا ركذو ؛يدحلا تقس إف :لاق نك يبا
 رجفأ نم جحلا رهشأ يف ةرمعلا نأ نم ةكم لهأ فرع ىلع ءانب :هجح لبق دك هنع ردص يهنلا نوكي نأ دعبي الو

 ةباحصلل هرمأب جحلا يف يف ةرمعلا لاخدإ يف غلاب هناو :قرعلاو:؛ىعرعلا :هيعونب عتمتلا زاحأ د5 جح امل مث ءروجفلا

 ىور دقو «قحاللا لمعلاب اخوسنم قباسلا يهنلا راصف «ةرمعلاب هخسني نأ يدها قسي ملو جحلاب درفأ نم لك نأ

 جحلا يف ةرمعلا تلد :لوقي لك هللا لوسر تعم :لاق «تاقث مهلك هلاحر دانسإب ةقارس ثيدح نم دمحأ مامإلا

 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" يف ام هيوقي اممو .عادولا ةجح يف دلك هللا لوسر لوقو :لاق «ةمايقلا موي ىلإ
 نع ىهني نامثع ناكف «نافسعب نامثعو ىلع عمتجا :لاق بيسملا نب ديعس نع ١77[ :مقر ملسمو ؛«8

 عيطتسأ ال نإ :يلع لاقف ؛كنع انعد :نامشع لاقق ؟هنع ىهتت كي هللا لوسر هلعف رمأ ىلإ ديرت ام :يلع لاقف ةعتلا
 .اممب ًالهم ناك ذكي هللا لوسر نأ نيبي هب اذهف ءاعيمج اممي لهأ كلذ ىلع ىأر املف ءكعدأ نأ



 نارقلا ةيلضفأ نايب مهم جحلا باتك

 يبصلا مدق املف «نومدقتو رمع ىلع مدقُت :لاق «كريعب نم لضأ تنل هللاو :هل اللاق

 ءءيش نم لحي م .امارح عحر م ا ملا ع

 ىتأ ئح هنم للحي مل 2 ماقأ مث ا ةورملاو افصلا 00-0 6«كييسلاب فاط مث

 مودقلل

 نم اوردص املف (هتعتمل 07 قرهأف ؛لحرحنلا موي 07-520 ل ٍتافرع
 وعججر هنارقل يأ لخلا دارأ يأ

 - !نينمؤملا ريمأ اي :ناحوص نب ديز هل لاقف هذ باطخلا نبرمعب ورم (مهجح

 تللهأ :لاق ؟يبص اي اذام تعنص :لاق «عتمت دق دبعم نب ّيّصلا نأو «ةعتملا نع تيه

 عتمتلاو نارقلا نم معأ

 افصلا نيب تفطو «تيبلاب ,تيفط ,ةكم تمدق املف «ةرمعلاو جحلاب «نينمؤملا ريمأ اي

 يملا نيبو تيباب فلم مث ءيش نم لحأ مو ءامارح تعجر مث ؛ترمعل ةورملاو

 مدقلا يعسلا“ مودقلا فاوط

 لاق 52 عجل قوت رماد ,رحنلا موي امارح تمقأ مث ؛ ءيجحل ةورملاو

 . .يبصلا نع ةياور يفو دك كيبن ةنسل َتيِدُه :لاقو «هرهظ ىلع رمع برضف
 يي

 .رصق وأ قلحب نيمارحإلا نم تحرخ :تللحأ مث .عمجلا نم دحاولا قوف ام ةدارإب ءامتنأ يأ :نومدقتو

 "هحيحص" يف نابح نبا هاورو :يبصلا نع ةياور يفو .هل اريشبتو «ةينتو «هلعفل ًانيسحت :خإ ةنسل تيده

 ةبيش يأ نباو يسلايطلا دواد وبأو هيوهار نب قاحسإو ١59[ :مقر «55/1] دمحأو 891١[« :مقر 2515/9]
 دمحم ىورو .حيحص ثيدح اذه دبعم نب ّيبصلا ثيدحو :"للعلا باتك" يف نيطقرادلا لاقو «'مهديناسم" يف

 هذ باطخلا نب رمعل كلذ ركذف «نييعس ىعسو نيفاوط فاطف نرق دبعم نب يبصلا نأ :"طوسبملا" يف نسحلا نبا

 .[؟50/5] ئيعلل "ةيانبلا" يف اذك قي كيبن ةنسل تيدُه :لاقف

 «عتمتلا مث ءلضفأ نارقلا نأ ىلإ ةيفنحلا تبهذف «ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا نيب اهيف فلتخم ةلأسملا 5 ملعا

 «يربطلا ريرح نبا اذكو «ةيعفاشلا يمدقتم نم رذنملا نباو يزورملا قاحسإ يبأو ينزملا راتخم وهو «دارفإلا مث

 ةيرهاظلاو ثيدحلا لهأ نم ريثكو «هيوهار نب قاحسإو يروثلا لاق هبو «يكبسلا نيدلا يقت نيرحأتملا نمو
 سابع نباو رمع نباو كلام نب ةقارسو نيصح نب نارمعو ةحلط يبأو ةشئاعو يلعو رمع نع كلذ يورو

 دارفإلا نأ ىلإ ةيعفاشلا تبهذو يد نينمؤملا مأ ةصفحو ةربسو يلهابلا دايز نب سامرهلاو بزاع نب ءاربلاو
 .لوق يف يعفاشلا لاق هبو ءلضفأ عتمتلا نأ ىلإ :ةيكلاملا تبهذو .دمحأ لاق هبو ءلضفأ



 نارقلا ةيلضفأ نايب " جحلا باتك

 ا ا ار كل جحلا دوديري ناحوص نب ديزو ةعيبر نب ناملسو وه جرح :لاق 6 ٠ .٠  5 - 0و .٠ 5

 مهتل

 عاونألا نم لضفألا نأ :لوألا «لادجللاو ءارملا يميظع نيماقم يف ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب انهه ثحبلا مظعمو -

 ىحر هيلع رودي يذلاو «مهنيب ىربكلا ةكرعملاو ىمظعلا ةمحلملا وه اذهو ؟دارفإلا وأ نارقلا وه له ؟اذام ةثالثلا

 ىلع ةيعفاشلا اهلمحف ءاهريغ هل ةجح ال ذإ ؛عادولا ةجح دق يبلا ةجح يه نيقيرفلا ججحو نيفرطلا لئالد

 هريغو يوونلا مالك حيرصو .فالتخالا ةياغ نوفلتخم كلذ ف ةباحصلا نم ةاورلاو «نارقلا ىلع ةيفنحلاو «دارفإلا

 حص هنأب هحيجرت يف يعفاشلا بناج نم يوونلا جتحا مث «هريغ ىلع دارفإلا حيجرت يف يعفاشلا عم اكلام نأ يف
 :رباج امأف ,مهريغ ىلع عادولا ةجح يف ةيزم مهل ءالؤهو ؛ةشئاعو سابع نباو رمع نباو رباح ةياور نم كلذ
 ىلإ ةنيدملا نم دك يبنلا جور نيح نم اهركذ هنإف ؛عادولا ةجح ثيدح ةياورل ةقايس ةباحصلا نسحأ وهف

 .هريغ نم امل طبضأ وهف ءاهرخآ

 سنأ لوق حجر نم ىلع ركنأو ؛عادولا ةجح يف دك يبلا ةقان ماطحب ذآ ناك هنأ هنع حصف رمع نبا امأو

 يسمي لي يبلا ةقان تحت تنك ينإو «سوؤرلا تافشكم نهو «ءاسنلا ىلع لدي سنأ ناك :لاقو «هلوق ىلع
 هرمأ نطاب ىلع اهعالطا كلذكو ءفورعم دلك هللا لوسر نم اهيرقف ةشئاع امأو .جحلاب يبلي هعمسأ ءامباعل
 يف هقفلاو ملعلا نم هلحمف سابع نبا امأو .اهتنطف مظعو اههقف ةرثك عم «هتينالعو هتولخ يف هلعفو ؛هرهاظو
 نم اهايإ هذخأو ؛هريغ اهظفحي مل يلا هني هللا لوسر لاوحأ هظفحتو هثحب ةرثك عم فورعم بقاثلا مهفلاو نيدلا
 ىلع اوبظاوو «جحلا اودرفأ دلني يبنلا دعب أ نيدشارلا ءافلخلا نأ دارفإلا حيجرت لئالد نمو .ةباحصلا رابك

 مد هيف بجي ال دارفإلا نأ :اهنمو هو يلع لعف فلتحاو مّ نامثعو رمعو ركب وبأ لعف كلذك «هدارفإ
 ةمألا نأ :اهنمو «هريغو تاقيملا تاوفل ؛ناربج مد وهو «نارقلاو عتمتلا يف مدلا بجيو .هلامكل كلذو ءعامجإلاب

 ناكف «نارقلاو عتمتلا مهضعبو «عتمتلا امهريغو نامثعو رمع هركو «ةهارك ريغ نم دارفإلا زاوج ىلع تعمجأ

 .مهلئالد صخلم اذه 1585/١ ملسم حيحص حرش] لضفأ دارفإلا
 ثيدح وهو «دبعم نب ّيبصلا نع يورملا ثيدحلا اذه :اهنم «ةريثكف نارقلا ةيلضفأ ىلع ةيفنحلا لئالد امأو

 كي يبلا هلعف «ةيوبن ةنس نارقلا نوكب ه2 رمع فارتعا حيرص هيفو قبس امك ةيرم الب هاوقأو «دانسإلا حيحص

 نب ميهاربإ نع هريغو ١١١7[ :مقر] ملسم هاور ام :اهنمو .نارقلا يف نييعسلاو نيفاوطلا ةينس نا ريشيو
 ريمأ ثدحأ ام يردت ال كنإف ؛كايتف ضعبب كديور :لحر هل لاقف «ةعتملاب يفي ناك هنأ :هيبأ نع ىسوم يبأ

 تهرك نكلو هباحصأو هلعف دق دلو يبلا نأ تملع دق :رمع لاقف .هلأسف دعب هيقل ىح ءٌدعب كسنلا يف نينمؤملا

 ءايراق ناك مي يبلا نأ يف حيرص اذهو .مهسوؤر رطقت جحلا يف نوحوري مث «كارألا يف نمي نيسرعم اولظي نأ

 ىلع ةيفرعو ةيوغل ةعتم وه يذلا نارقلا نع ال ؛مارحإلا نع لالحإلا اهيف يلا ةعتملا نع وه امنإ هدو رمع عنمو
 .لوألا ردصلا فرع



 نارقلا ةيلضفأ نايب نا جحلا باتك

 0 ,جحلا ادرفأف ديزو ناملس امأو ءاعيمج ةرمعلاو جحلا نرقف ّيبصلا امأف :لاق
 مارحإلا ف * يوارل

 لاقف ءاهي رمأي هذ يلع ناكو «ةعتملا نع ىهني نامثع ناك قيقش نب هللا دبع نع هريغو وه هاور ام :اهنمو -

 «لحأ :لاقف ؟ُو هللا لوسر عم انعتم دق انأ تملع دقل :يلع لاق مث ,ةملك - ههجو هللا مرك - ىلعل نامثع

 نع ىهني نامثع ناكف «نافسعب نامثعو يلع عمتجا :لاق بيسملا نب ديعس نع هجحرخأو «نيفئاخ انك انكلو

 نإ :لاقف «كنم انعد :نامثع لاقف ؟هنع ىهنت نو هللا لوسر هلعف رمأ ىلإ ديرت ام :يلع لاقف ؛ةرمعلا وأ ةعتمل

 525 يبلا لعف نأ يلعو نامثع قافتا رهظ اذميو ءاعيمج امه ّلهأ «كلذ ىلع ىأر نأ املف ءكعدأ نأ عيطتسأ ال

 .قبس امك ًاضيأ هد رمع فرتعا كلذب لب ءامهب لالهإلاب ةرمعلاو جحلا نيب ًاعمج ناك

 لزني ملو ,تام يح هنع هني مل مث «ةرمعو ةجح نيب عمج دك هللا لوسر نأ" :نيصح نب نارمع نع هاور ام :اهنمو

 ن5 كلا لودر مق" درع ىزا نع هارون اه ناوحاو ."هعم انعتمتو د5 يبلا عتف" :ةياور فو «"همرحي نآرق هيف

 نع ةورع نع هاور ام :اهنمو .جحلاب لهأ مث «ةرمعلاب لهأف :هيفو «ثيدحلا ,"جحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا ةجح

 :هيفو عاجلا هدف ءايآ انس ةسورخت قريع هنا ع هاووتا# ةاهتمو 4 معلا ىلإ جحلاب كك هعتمت يف ةشئاع

 عم جحلا تبجوأ دق نإ :لاق نأ ىلإ ثيدحلا دي هللا لوسر عم انعنص امك انعتص تيبلا نع تددص نإ :لاقو

 يفف دلو هللا لوسر عنص امك عنصأ :ىرخأ فو مع انأو 25 هللا كوسر لعق انك تادف ةياور قو ةردعلا

 عم اجح تبجوأ دق نأ مكدهشأ :حمر نب دمحم ةياور يفو «ةرمع تبحوأ دق نأ مكدهشأ ينإ :ةبيتق ةياور

 «عماوجلاو ديناسملاو ننسلاو حاحصلا يف روهشملا وهو «سنأ نع هوور ام :اهنمو .ةلوبقم ةقثلا ةدايزو ءرمع

 هنأ ىلإ تفتلي لو «نارقلا زاوج ثيدحلا اذه يف :ريخألا رمع نبا ثيدح حرش يف لوقي هنأ يوونلا نم بجعلاو

 نارقلا نوكيف دك هللا لوسر هلعف ام لعف هنأ رهظي هنأل ؛مهفنأ مغر ىلع ةيلضفألا وهو ءزاوحلا قوف ام تبني

 ظ .ةيلضفألا ةهج وهو دنت يبلا هلعف ام

 امهو ءسيق نب كاحضو صاقو يبأ نب دعس عم هنأ :ثراحلا نب هللا دبع نب دمحم نع يذمرتلا هاور ام :اهنمو

 :دعس لاقف «ىلاعت هللا رمأ لهج نم الإ كلذ عنصي ال :سيق نب كاحضلا لاقف «جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا ناركذي

 و هللا لوسر اهعنص دق :دعس لاقف كلذ نع ىف دق باطخلا نب رمع نإف :كاحضلا لاقف ءيخأ نيا اي تلق ام سكب

 لهأ نم ًالجر عمس هنأ :هللا دبع نب ملاس نعو .حيحص ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «[877 :مقر] هعم انعنصو

 :يماشلا لاقف «لالح يه :رمع نب هللا دبع لاقف ,جحلا ىلإ ةرمعلاب ةمتلا نع رمع نب هللا دبع لأسي وهو «ماشلا

 مأ عبتي يبأ رمأ تك هللا لوسر اهعنصو اهنع ىمن يِبأ ناك نإ تيأرأ :رمع نب هللا دبع لاقف ءاهنع ىمن دق كابأ نإ

 سواط نعو ؛حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق هتك هللا لوسر رمأ لب :لحرلا لاقف ؟ك هللا لوسر رمأ

 و :يذمرتلا لاق «ةيواعم هنع ىف نم لوأو ءنامثعو رمعو ركب وبأو هتك هللا لوسر عتمت :لاق سابع نبا نع
 - .نسح ثيدح سابع نبا ثيدح :لاق مث ءرمع نباو ركب يبأ ةنبا ءامسأو دعسو رباجو نامثعو ىلع نع بابلا



 نارقلا ةيلضفأ نايب م جحلا باتك

 00 ؛كريعب نم لضأ تنأ :هل الاق مث ءعنص اميف هنامولُي ّيصلا ىلع البقأ مث

 كبك لاق 888 هللا لوسر هزمأ ني نلاط: نأ نب:نلع عم تنك :لاق ءازبلا نع ىاشنلا هحرخأ ان ةاهنموح
 ام يرمأ نم تلبقتسا ول" :هباحصأل لاقو «تنرقو يدهلا تقس ىنإف :لاق «كلالهإب تللهأ :تلق ؟تعنص

 نع هجام نبا هحرحأ ام :اهنمو .[775؟5 :مقر] تنرقو يدملا تقس ئيكلو «متلعف امك تلعفل «تربدتسا

 لزني ال ثيدحلا اذهو 597١[« :مقر] ةرمعلاو جحلا نرق دو هللا لوسر نأ ةحلط وبأ ىربحأ :لاق سابع نبا

 .مامهلا نبا هلاق امك «هيف فلتحا نمم هلاجر نم ةاطرأ نب جاجح ناك نإو نسحلا ةجرد نع

 ول :رمع نبا لاق :هيفو ءرمع نبا نع يكملا راسي نب ةقدص نع كلام نع "أطوملا" ف دمحم هجرحأ ام :اهنمو

 ةليللا يناتأ :ه#ف رمع ثيدح نم حاحصلا يف ام :اهنمو .اعيمج امي لق نأ كترمأل تمرحأ نيح كعم تنك

 2 ا لويس همس ةنلعا ما نيف يراضتملا جرت انت اهو .ةجح يف ةرمع :لق :هل ليق :هيفو ,ثيدحلا «,تأ

 ١191[ :مقر] دواد وبأ هاور ام :اهنمو .["94 :مقر 23517/1] اعم ةرمعو ةجحب اولهأ !دمحم لآ اي :لوقي

 عبرأ هللا لوسر رمتعا" :لاق سابع نبا نع ةمركع نع [ 70٠:مقر] هجام نباو 8١١[ :مقر] يذمرتلاو
 ."هتجح عم يلا ةعبارلاو «ةنارعجلا نم ةثلاثلاو ءلباق نم ةدعقلا يذ يف ءاضقلا ةرمعو «ةيبيدحلا ةرمع :رمع

 لمتحي ال نارقلا ىور نم نأ :اهنمو .تنرق :لاقو «تعتمت الو تدرفأ :تاياورلا نم ءيش يف هتِلَع لقي مل هنأ :اهنمو

 هنإف ؛عتمتلا هنع ىور نمو «لاحلا لوأ ىلع لومحم هنإف «دارفإلا هنع ىور نم فالخب «لمأتب الإ ليوأتلا هثيدح
 ةيناساب اياهم ردع ةعطب نزع تءانح نارقلا'ةياورشأ ءاهيمو«قكسللا نخاو رقس ىلع رانصتفالا لع لوم
 :لاق ةملس يبأ نب هللا دبع نع "كردتسملا" يف مكاحلا هجرخأ ام :اهنمو .عتمتلاو دارفإلا يياور فالخب ءدايج

 كلهأ ةريود نم مرحت نأ :لاق (195:ةرقبل) كلل َةَرْمُعْلاَو ّجَحْلا اوُمِتَأَو :لحو رع هللا لوق نع هدد يلع لكس
 ."هننس'" يف يقهيبلا هاورو «هاحرخي لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو 704٠| :مقر 0/1*2]
 ذنلا :ةلقأو: «نآرقلا قدي رومات كارقلا لاب نانكلا مامتإلا نوكيف ءاعورال ير يبأ ثيدح نم يورو

 مهراثآو «سايقلا ىلإ وأ ةباحصلا راثآ ىلإ حيجرتلا يف ذئنيح ريصملاف ننسلا تفلتحا اذإ هنأ :اهنمو .ةيلضفألاو
 .فاكتعالا عم موصلا هبشأف «نيتدابعلا نيب اعمج هيف نأل ؛نارقلا بناج حجري سايقلاو «ةفلتخم ًاضيأ مهلاوقأو

 .ليللا ةالص عم هللا ليبس ف ةسارحلاو
 يف رهاظلا فالتخالا اذه عم عاونألا نم عون نم دلي يبلا ةجح لمحم نييعت يف اوددرتو اوبرطضا مهنأ :اهنمو
 مرحأ مث ءادرفم ًالوأ ناك هنأ ًاققحم احيحص هولعجو ةيعفاشلا تفرتعاو «ةباحصلا رباكأ نم ثيداحألا حاحص
 هيلع رقتسا يذلا وه نارقلا مث «دارفإلاب عقو ًالوأ لالهإلاف ءانراق راصف ؛جحلا ىلع اهلحدأو كلذ دعب ةرمعلاب

 ىععملا دارأ عتمتلا ىور نمو ءرمألا رخآ دمتعا نارقلا ىور نمو ءرمألا لوأ ىور دقف دارفإلا ىور نمف ءرمألا
 - ةربعلا نألف :ًالوأ امأ .ادارفإ ال ًانارق هحح نوكب فارتعا ةقيقحلا بسحب اذهو ؛نيكسنلاب قافترالا وهو :يوغللا



 نارقلا ةيلضفأ نايب مو؟ جحلا باتك

 تا ا و” هنو ل ا وا ني واح واو مالا 2 1 دال واوا ك1 واس ا حنو ةرمعلاو جحلا نيب نرفت
 مارحإلاب

 دارفإلا نإف: مددضي نحن يذلا نعملاب ادارفإ: سيل هتألف ءايناث امأو «لاوحألا لئاوأب آل ءرمألا هيلع رقتما اكد
 ءاهلاعفأ لبق ةرمعلا لالهإ دعب جحلا لالهإو ءاعم اعيمج امهب لالهإلاو ءءاهقفلا فرع ىلع عتمتلاو نارقلل ميسق
 ققحتتي امنإ دارفإلاو «"ريدقلا حتف" يف هركذ ام ىلع نارق اهلك هلاعفأ لبق جحلاب لالهإلا دعب ةرمعلاب لالهإلاو

 حيحرت ىلع هوجولا نع باوجلا امأو .ةرمعلا دعب ةيكم ةجحلا نكي مل اذإ رخآلا نع لالحإلا دعب امهدحأ لعفب

 يف امك ءافلخلا لوف اذكو «تفرع امك ةفلتخم سابع نباو ةشئاعو رمع نباو رباج تاياور نأ وهف «دارفإلا

 لدل مت ول هنأ وهف ًالوأ امأ ريخألا هجولا نع باوجلاو «تاوثو لصف مكب ناو مد نيل عدلاو «يدمزتلا'

 .عازتلا لحم وهو ءأباوث هتيرثكأ ىلع ال ًاطايتحا هذخأ ةيولوأ ىلع
 موصلا نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك هركو «ةهارك ريغ نم محللا ءارتشا زاوج ىلع تعمجأ ةمألا نألف ؛ًايناث امأو
 دعب اضيأ ءوضولاو ءدصفلا دعب ةالصلا ارامل «هدعب رصعلا تقو فاوطلا يعكرو ل مايأ يف

 لاعفألا هذه نم 0 ىلع ًاعمجم هنوكل ؛ًباوث ا و لضفأ ءارشلا نوكي نأ يغبنيف ؛كلذ ريغو ةهقهقلا
 لاصتالا نوكي نأ يغبنيف «هيف فلتخم لاصفنالابو ءاقافتا زئاج ةلصتم تاعكر ثالثب 0 مث ءاهيف فلتحملا

 .انباوج وهف مكباوج وه امف لضفأ مكدنع

 بحجوي ال هلك يبنلل ًاعنص هنوكب فرتعا دقو اميسال هيلع لدي ليلدو ببس الب لعفل صخش ةهارك نألف ؛اثلاث امأو
 نودأو لزنأ افوك بحوي ال هند يلع ةفالخ يف فالتحالا عوقو نأ امك «ةيعقاولا هتلزنم نع لعفلا كلذل الزنت

 ًالك نأ عم ةبطاق اهيلع اوعمجأو ءاهيف اوفلتخي مل يلا ةيسابعلاو ةيناورملا رئاسو ةيواعمو كلملا دبع ةفالح نم ةبترم

 هب دتعي ال ,داهتجالاب ناك اذإ ًاصوصخ يباحصلا رثأ نألف ؛اعبار امأو .ه# ىلع ةفالخ فالخب «ةدشار ريغ اهنم
 عتمت نمف#» :ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف روكذملا نارقلا ءازإب مدعلاك هدوجوف «ةينآرقلا ةيآلاو ةيوبنلا ةنسلا ءازإب

 .(95١:ةرقبلا) 4َّحَحْلا ىلإ ةَرْمْعلاِب

 امك «ةرمعلا ىلإ جحلا خسف نع لب هعتمتلا نع الو نارقلا نع نكي م حا يلز تلا دن ساحل
 نضر اقام يتصل نع الو دارت ينك ني :ةلاختطأ نكد نع اضيأ ياوونلا ةلقن

 قيفحتا غو "مهو ورا نطقت" :هلوقو 16 كارآلا يو نم نويمرعلا» :هلوق هيلإ يشير امك لالحألا هيفا يذلا عبمل
 «ىلوألا كرت ىلع ةيعفاشلا نم هريغو يووتلا هلمح ءّد هيف نآلف اسباب امو: ءاضيأ عووتلا هركذ امك «نيرثكألا

 .هلصأ روب ا ير ب :مهبهذم ىلع هلوق اولمحو

 ةمالعلا مهنم «لوقعلاو ءارآلا درجمم نولسرتسي الو «لوقنلاو صوصنلا يف نورظني نيذلا "ةيادهلا" حارش نأ ملعا مث

 نيدلا لامك ققدملا مامإلاو ققحملا خيشلا مهنمو «هبأد وه ام ىلع اهلئالدو ةلأسملا هذه لصفي مل ئيعلا نيدلا ردب

 - ءاهدرسو ةلأسملا هذه قاس «رثألا يف ضوخلا قيقد «ربخلا يف ناعمإلا قيمع ءرظنلاو روغلا ديعب وهف «مامحلا نبا



 نارقلا ةيلضفأ نايب ا جملا باتك
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 قسنو «قيشر مظن ىلع «قيقد ظنو ؛قيقح قيقحت يف هرد هلل يرمعلو ءاهدروو راحبلا هذه يف صاغو ضاخو
 تابصقل هزارحإو «رايخألا لوحفلا كراعم يف هتاقيقحت ةماع ناك نإو هلثم نم هلثم الإ هيلع ديزملا نكمي ال «قينأ

 «بيرغ قئاش قئارو ءبيجع ءيشو «ةديرخ ةولحم ركبو «ةديرف ةرد هذه نكل ,ءكلذك رامضم لك يف قبسلا

 :هنايعو هرظن الإ بولقلا يلسي الو «هنايبو هفصو روصتي ال

 افصو ام لك يف اقباس كي نإو هصئاصخ يرطملا فصاولا كردي ال
 نفطعي وأ هةيلع مالكلا هخيويننأ ًالتظف» هيدي نيو اعيش لوقيا نأ ةعشو امو هيتفش حتفي نأ مصخلل هدعب قبي مل

 ايغس ىعسيو اذحاو افاوط:فوطي وأ :نييعس ىعسيو نيفاوط فوط نراقلا نأ افلا ماقملاو ..هيلإ :ثحتبلاو رظنلا
 ءاطعو سواط و ةشئاعو هللا دبع نب رباحو رمع نبا اذمب لاق نممو :يوونلا لاق «ةيعفاشلا بهذم وهو ؟ادحاو

 نافاوط همزلي :ةفئاط تلاقو «رذنملا نباو دوادو قاحسإو دمحأو نوشحاملاو دهاحجمو كلامو يرصبلا نسحلاو

 ؛ةفينح وبأو حلاص نب نسحلاو يروثلاو دوسألا نب نمحرلا دبعو ديز نب رباجو يعخنلاو يبعشلا هلاق نممو «نايعسو
 .ه يلع نع اذه تبثي ال :رذنملا نبا لاق .دوعسم نباو يلع نع كلذ يكحو

 هيوهار نباو «ةياور يف دمحأو اكلامو يرهزلاو املسمو اسواط و نسلاو نيريس نبا :يعفاشلا نقار نم ىعلا# دعو
 نيز نيسحلا نب يلعو يبعشلا رماعو يضاقلا احيرشو ديز نب رباجو ادهاجم :ةفينح يبأ يقفاوم نمو ءالاسو دوادو

 دامح نب نسحلاو ديزي نب دوسألاو يروثلاو دوسألا نب نمحرلا دبعو يعازوألا نمحرلا دبعو يعخنلا ميهاربإو نيدباعلا

 نب رمع نع ىكحيو «ىليل يبأ نباو ةمربش نباو كلام نب دايزو ةبيتع نب مكحلاو ناميلس يبأ نب دامحو ةملس نبا
 .هريغو ”ىلحملا يف مرح نبا كلذ 00 نباو يلع نب نيسحلاو بلاط يبأ نب يلعو باطنلا

 لك يبلا فطي مل :ًاعوفرم هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع هريغو ١1/9[ :مقر] ملسم هاور امب ةيعفاشلا جتحاو
 «سابع نباو رمع نبا نع بابلا فو اا م عل لاق ءادعاو افاوط.هلإ ةوزملا و افنضلا ني ةنافمضأ الو

 :اولاق ءمهريغو دلو يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو «نسح ثيدح رباج ثيدح :لاقو
 و يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب لاقو ءقاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو ادا افاولط ف رطي كواقلا

 رمع نبا نع عفان نع يذمرتلا هجرخأ امبو «ةفوكلا لهأو يروثلا لوق وهو «نييعس ىعسيو نيفاوط فوطي :مهريغو
 .[44/ :مقر] ًاعيمج امهنم لحي يح امهنم دحاو يعسو دحاو فاوط هأزجأ «ةرمعلاو جحلاب مرحأ نم :اعوفرم

 نب رمع هلعجو ؛بهذملا ف حيرص وهو «دبعم نب يبص ةياور نم ثيدحلا اذه :لوألا :هوجوب ةيفنحلا جتحاو
 ف يئاسنلا هج رخخأ 'حتفلا" يف هلاق ام :يناثلاو .ديزو ناملس مالو .هنسحتساو هبوصو «ةيوبن ةنس باطخلا

 عمج دقو يبأ عم تفط :لاق ةيفنحلا نب دمحم نب ميهاربإ نع يراصنألا نمحرلا دبع نب دامح نع ' 'ىربكلا هننس"

 - 2 هللا لوسر نأ هثّدحو ؛كلذ لعف هو ايلع نأ نيثدحو «نييعس ىعسو نيفاوط امل فاطف «ةرمعلاو جحلا



 نارقلا ةيلضفأ نايب "54 جلا باتك
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 .نسحلا نع هثيدح لزني الف ,«"تاقثلا" يف نابح نبا هركذ دقف «يدزألا هفعض نإو اذه دامحو ؛كلذ لعف -

 نع يعخنلا ميهاربإ نع رمتعملا نب روصنم انثدح «ةفينح وبأ انربحأ :دمحمل "راثآلا باتك" نع هلقن ام :ثلاغلاو

 ©هصسضص 000 00055ب :لاق 40 يلع نع يملسلا رصن يبأ

 تفأ ملا هتعمس تنك ول :لاقف «ثيدحلا اذمي هتثدحف «نرق نمل دحاو فاوطب يفي وهو ًادهاحجم تيقلف :روصنم لاق

 يور هنأ عم دنسلا اذه يف ةهبش الو :لاقو «[5505 :مقر 257*:ص] ام؟ب الإ يفأ الف هدعب امأو «نيفاوطب الإ

 .مض الب هسفنب ةجحلا وه ام ىلع انرصتقاو اهانكرت انأ ريغ نسحلا ىلإ يقترت ةفعضم ةريثك قرطب هذ يلع نع

 لاله نب ديمح نع ةبعش نع دواد نب هللا دبع انثدح «يدزألا ىيي نب دمحم نع نطقرادلا نع هلقن ام :عبارلاو

 لاق[ فر 55/] "نييفسا ىطيسو :قيفاوط فا 25 تلا نأ": نقع ني ةارغع نع ةقزطم نع

 ةبسن يف ٍنطقرادلا ىلع در مث «"تاقثلا باتك" يف نابح نبا هركذو «ةقث :ئطقرادلا لاق اذه ىيحي نب دمحمو

 ام ةياغ هيلإ دنسأ امو ؛ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو ؛هريغ ىلع ةدايز ركذ هنأب ؛ثيدحلا اذه صوص يف هيلإ | مهولا

 .اذه لثم عقي ام ًاريثكف ءأطخلاب هفارتعاو هعوحر مزلتسي ال اذهو «ثيدحلا ضعبلا ىلع ةرم رصتقا هنأ هيف

 نباو ايلع نأ :كلام نب دايز نع مكحلا نع روصنم نع ميشه نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع هلقن ام :سماخلاو

 نارمعو دوعسم نباو يلعو رمع ةباحصلا رباكأ ءالؤهف :لاق «نييعس ىعسيو نيفاوط فوطي :نارقلا يف الاق دوعسم
 ام عم ةمدقتم مهتياورو محلوق ناك هبهذمو مهريغ ةياور ًابهذمو ةياور هيلإ اوبهذ ام ضراع نإف ؛نيصح نبا

 .امهنم لك ناكرأ لعفي ناك هنأ ىرخأ ىلإ ةدابع مض نم عرشلا يف رقتسا امم مهتياورو مهلوق دعاسي

 ىلع يدرواردلا هب درفت :لاق «ةفيعض امد رمع نبا نع يذمرتلا ةياور نأ ىلع مهججح باوج رهظ اذهيو

 نأ يواحطلا نع يئيعلا لقنو ءحصأ وهو «هوعفري ملو رمع نب هللا ديبع نع دحاو ريغ هاور دقو ,ظفللا كلذ
 ظافحلا هاور اذكه :لاق .هسفن نع رمع نبا نع وه امنإو ؛هعفرف يدرواردلا هيف أطأ أطخ رمع نبا ثيدح عفر

 هنأ هنع حصو ؟اذه يف رمع نبا ثيدحب نوحتحي فيكف ءالصأ هللا ديبع نع يدرواردلاب نوجنحي ال كلذ عم مهو

 .نييعسو نيفاوطب ينأي عتمتملاو درفملاو « ,جحلا درفأ :لاق هنأ هنع حصو ؛”عادولا ةجح يف د هللا لوسر عتم" :لاق

 افصلابو هادو افاوط تيبلاب امل فاطف ةرمعلاو جحلا نيب عمج" :اعوفرم ديعس يبأ نع نيطقرادلا هاور امو

 ؛ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم وه ىليل يبأ نبا :يزوجلا نبا لاق ١١5[« :مقر :51/7] "ادحاو ًافاوط ةورملاو
 ؛ةدحاو ةفص ىلع امه فاط هانعمف هتحص انملس نئلو :ليق ءفيعض ةيطعو :"حيقنتلا" يف لاقو ءفيعض وهو

 يف اذك «قبس دق ام يلع دنسم يف "”ىربكلا هننس" يف ئطقرادلا هاور امو ؛هريغو يبصلا نع يور ام ليلدب
 .ربدتف :"ئيعلا"



 نارقلا ةيلضفأ نايب موو جحلا باتك

 :لاق «مدقأو رمع ىلع نومدقت :لاق «ججلاو ةرمعلا نع نينمؤملا ريمأ ىف دقو
 00 0 ؛هترمعل تيبلاب فاطف «ةكم اولخد يح اوضمف

 2 يا ل ل

 املف
 هلاج ىلع صلا يأ

 "ان" ن

 ريمأ اي .:ديزو 5 قذف رمع ىلع اولخدف «ةنيدملاب 250 اوضق

 5 ا 406168019 ها هجم هدف صل هكون ؟اذام تعّئص :لاق لاو نحل نق يبصلا نإ !نينمؤملا

 هتع تنم ثفأو ثا

 نأ :رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام نع دمحم هاور امو ءألصفم هيمن نعم وه ام قبس دق :خلإ ىمن دقو
 رهشأ ريغ يف رمتعي نأ هترمعل متأو ؛مكدحأ جحل متأ هنإف ؛مكترمعو مكجح نيب اولصفا :لاق باطنخلا نب رمع

 كلذ نوكيف «هلهأ ىلإ عجريو جحي مث هلهأ ىلإ عجريو لحرلا رمتعي :هانعم حيقنت يف "أاطوملا" يف دمحم لاق جحلا

 ؛ةكم نم جحلاو عتمتلا نمو ,ةكم نم ةرمعلاو ًادرفم جحلا نم لضفأ نارقلا نكلو «نارقلا نم لضفأ نيرفس يف
 «ةيكم هترمع تناك جحلاب درفأ اذإو «ةيككم هتجح تناك عتمت اذإو ؛هدلب نم هتجحو هترمع تناك نرق اذإ هنأل

 .انئاهقف نم ةماعلاو ةفينح يبأ لوق وهو «لضفأ نارقلاف

 . ىلع لك يبلا هعنص هنأو :مهئالضفو مهئاهقفو ةباحصلا ءاربك نم قيقحتلا شرع ىلع نارقلا تبث دقو ال فيك
 ؛تاقثلا نم رشع ةتس سنأ نع نارقلا ىور :مزح نبا لاق ءكلام نب سنأو بلاط يبأ نب يلعو نارمع هاور ام
 نب هللا دبع ةبالق وبأو ءيرصبلا نسحلا :مهو ءاعم ةرمعو ةجحب ًالالهإ ناك دلي هللا لوسر ظفل نأ ىلع اوقفتاو

 تباثو ؛يراصنألا قاحسإ نب ىييو ءديعس نب ىييو «ةداتقو ؛ليوطلا نمحرلا دبع نب ديمحو «يمرحلا ديز

 ملسأ نب ديزو «قاحسإ نب ىييو «يميتلا ناميلسو «بيهص نب زيزعلا دبعو «ينزملا هللا ديبع نب ركبو «ينانبلا

 .يلهابلا ديوس وهو «ةعزق وبأو «ةداتق وبأو ءءامسأ وبأو ؛ملسأ نب بعصمو
 دعب جحلاب هتيبلت اوعمسو ءدجسملا يف ةرمعلاب هتيبلت اوعم< نيذلا نأ 226 هنارقو هدارفإ يف ةباحصلا فاالتخا هجوو

 مهفوكل ؛دحسملا يف هتيبلت اوعمسي مل نيذلاو «ةرمعلاب جحلا نرق دي هنإ :اولاق «ءاديبلا ىلع هتلحار ترقتسا نأ
 2265 هحسف مث «ءاديبلاب اوعمسي ملو دجسملا يف اوعمس نيذلاو «جحلا درفأ :اولاق «ءاديبلا يف جحلاب هتيبلت اوعمسو نيبئاغ
 امه دهش مهنم لك و «عتمت هنإ :اولاق ءكلذ ريغو ةفرعب فوقولا نم جاحلا هلعفي ام لعفو «ةرمعلا نم هغارف دعب

 0 ا ل ا هب سويس مث هدنع حص

 نم معأ فرعلا كلذ يف عتمتلا نأ :رهاظلا لب ؛«لمتحما نم ىلوأ ققحتملاب لمعلاو «لمتحم عتمتملاو درفملا ثيدحو

 .مهفاف «تاياورلا قيفوت يف عساولا“رظنلا دعب هققحي لب هيفاني الف «نارقلا



 نارقلا ةيلضفأ نايب .ىلا باتك

 تاغ مث «قرمعل ةورللو افضلا نيب تيعس مث ءقرمعل افاوط تف ةكم تم ا :لاق

 :لاق ؟اذام تْعَنَص مث :لاق «ييجحل ةورملاو افصلا نيب تيعس مث «يجحل تيبلاب تفطف

 نم رسيتسا ام تحبذ رحنلا موي ناك اذإ يح «ىلع مرح ءيش يل لحي مل ابار تينا

 325 كيبن ةنسل َتيِدَه :لاق مث .هفتك ىلع رمع برضف :لاق ًةاش يدهلا

 يف ةرمع' :لاق دق يببلا نع امض سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ  ”هاب
5200 

 . ةجح لدعت ناضمر

 ىاطعو ةفينح يبأ نيب ةاطرأ نب جاجحلا لحدأ مهضعب :يثراحلا لاقو ءورمع نب دسأ هنع هاور اذكه: :ةفينح وبأ

 هنع يراخبلا هجرحأو «ةجح لدعت هيف ةرمع نإف ,يرمتعاف :هيفو «ةأرملا مسا ركذ الب هنع ملسم هجرخأ ثيدحلاو

 مأ ةأرملا ىمسو ءيعم ةجح وأ ةجح يضقت ناضمر يف ةرمعف :ىرحأ قيرط نم ملسمو «اقلعم رباح نعو ءادنسم

 .رباج ثيدح نم دمحأ هاورو «ةجح لدعت :يئاسنلا دنعو «ةيراصنألا نانس مأ :يراخبلا دنعو «نانس

 يار هلا زل 5 هلل لرمق لاق :لاق سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع ناحخخيشلا هجرخأ :لدعت

 اهجورل هنباو نالف وبأ هبكرف ,حضان انل ناك :تلاق ؟انعم نيجحت نأ كعنم ام :- اهمسا تيسنف سابع نبا اهامس

 .لاق امم اوحن وأ ةجح ناضمر ف ةرمع نإف ؛هيف يرمتعا ناضمر ناك اذإف :لاق هيلع حضنن احضان كرتو ءاهنباو

 نع "ءاسنلا جح باب" يف هجرخأ يراخبلا نأل ؛رهاظلا وه امك ءاطع ال جيرج نبا يسانلاو ءيراخبلل ظفللاو

 ا نم كاع ان يااتعنألا كاهن مالا لاف «نكيح نب 215 ىلا رقم الك لاق [ىنانع نبا نكن كر نع معلا بح

 نمحرلا دبع نب ركب يبأ هالوم نع يم نع كلام نع السرم "أطوملا" يف دمحم هحرحأو «ثيدحلا لإ :تلاق

 :لك هللا لوسر اهل لاقف «يل ضرتعاف هتدرأو جحلل تزهجت تنك ينإ :تلاقف دي يببلا ىلإ ةأرما تءاج :لوقي
 نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع لقعم مأ ةصق هوحنو دواد وبأ جرحخأو ,ةجحك هيف ةرمع نإف ؛ناضمر ف يرمتعا

 «لقعم مأ هتدج نع مالس نب هللا دبع نب فسوي نع لقعم مأ نب لقعم نب ىسيع نعو ءاهنع ناورم لوسر نع
 قاحلإ باوثلا اذه مث .سابع نبا نع هللا دبع نب ركب نع اهثيدح وحن «ةأرملا ريكنتب سابع نبا ثيدح 5

 وهف «ةجح ئرحجب ناضمر ف ةرمع :لقعم مأ ثيدح قرط ضعب يف امو «هلعف ىلع اثح و ابيغرت لماكلاب صقانلا

 .ةرمعلاب جحلا طوقس دري الف برطضم قيرط

 هحام نباو دواد وبأو ناخيشلاو دمحأ هاورو «رباج نع هحام نباو يراخبلاو دمحأ هاور :مهضعب لاق :لدعت

 .يعم ةجحك ناضمر يف ةرمع :هظفلو سنأ نع يدع نبا هاورو «قيلط يبأ نع يناربطلاو «سابع نبا نع



 لص يبنلا ربق ةرايز ةئيه .سوقلاب دلقتلا نايب ضخ جلا باتك

 [سوقلاب دلقتلا نايبز

 ةكم حتف موي دلك يبلا ناك :لاق ءرمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ -5

 ياي 2 سوقب ا ىوصقلا ةقانلا وهو - داوس ىلإ قروأ ريعب ىلع

 .ربو نم ءادوس
 لبإلا فوص يأ

 [325 يبلا ربق ةرايز ةئيه]
 ربق يأت نأ ةّنسلا نم :لاق ءافهذ رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ هو

 :لوقت مث ءكهحوب ربقلا لبقتستو «ةلبقلا ىلإ كرهظ لعجيو ةلبقلا لبق نم هلو يبلا

 .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 ."ةياهنلا" يف اذك داوس ىلإ ضايب هنول ام :لبإلا نم قروألا :قروأ
 حتفلا موي ةكم لحد" : :اعوفرم سنأ نع ١[ 1 : مرسول م :مقر يراخبلا] ناخيشلا ىور :ةمامعب

 :مقر] "مارحإ ريغب ءادوس ةمامع هيلعو ةكم حتف موي لحد" :اعوفرم رباج نع ملسمو «"رفغملا هسأر ىلعو

 نباو ثيرح نباو رمع نع بابلا فو :لاقو .هححصو ©١77[ :مقر] رباج ثيدح يذمرتلا جرخأو ؛
 .ةكم يف هلاتقك هصئاصح نم همارحإ مدع مث «نيثيدحلا الك لئامشلا يف جرحأو «ةناكرو سابع

 "أطوملا" يف دمحم جرخأ [مهعبت نمو ةباحصلا ةنس يأ] :ةنسلا نم ."ريدقلا حتف" يف مامهلا نبا هلقن :عفان نع

 هيلع ىلصف لك يبنلا ربق ءاح ءرفس نم مدق وأ ًارفس دارأ اذإ ناك رمع نبا نأ :رانيد نب هللا دبع نع كلام نع
 :لاقف مي رفس نم مدق اذإ ناك :قازرلا دبع ةياور يفو «[3147 :مقر ]48١/7« فرصناو اعدو

 ٍتأي ءرثكأ وأ ةرم ةئام هتيأرو لا ناك :عفان نع ةياور يفو !هللا لوسر اي كيلع مالسلا
 قوتسم ثحبملاو «[77784 :مقر (577/9] يبأ ىلع مالسلا ءركب يبأ ىلع مالسلا «ينلا ىلع مالسلا :لوقيو

 .رمع نبا نع قرط نم هريغو يضاقلا ليعامإ هاور دقو ؛كسانملا يق



 حاكنلا ةبطخ نايب م48 حاكنلا باتك

 حاكنلا باتك (9

 [حاكنلا ةبطح نايب]
 ظك هللا لوسر انملع :لاق هللا دبع نع هيبأ نع ٍمساقلا نع ةفينح وبأ 0

 يف :ليقو ؛كرتشم :ليقو ءازاحب دقعلا ىلعو «ةقيقح ءطولا ىلع قلطيو «عمجلاو مضلا :ةغل وه :حاكنلا باتك

 لضفأ وهو «ننسلاو حاحصلا يف ةافوتسم ةريثك ثيداحأ هيلع ثدللاو هلضف ق درو دقو :ةيعرش' ةقيقح' دقعلا

 دنع كلذ لك «همدع دنع ةنس «ناقوتلا دنع بجاو وهو «ةئالثلا ةمئألل ًافالح ةدابعلل يلختلاو 6

 .ءاجو موصلا هلف ءالف الإو ةقفنلاو رهملا ةنوؤم ىلع ةردقلا
 نم لدعلا ةحلطو «هنع ينامحلا ديمحلا دبع قيرط نم رفظملا نباو يثراحلا هنع هاور اذكه :مساقلا نع ةفينح وبأ

 يقابلا دبع نبا هاورو ءاهادعتي ال دوعسم نبا ناكو :هرخآ فو .خلإ بطخب ناك :هلوأ قو ؛هنع ناسح قيرط
 .يقهيبلاو مكاحلاو يسلايطلا دواد وبأو ةعبرألا هجرخأ ثيدحلاو هنع يههولا دلاخ نب دمحم قيرط نم هنع يعالكلاو

 مظنو ةوهشلا ءاضقو ةرشاعملاو ندمتلا يف هيلإ جاتحي رشبلا نأل ؛ةحاحلاب حاكنلا يمس امنإ :خلإ ةجاحلا ةبطخ

 يذمرتلاو ["71717 :مقر] يئاسنلا هجرخأ ثيدحلاو ءردصملا مساب لوعفملا مسا ةيمست «لسنلا ءاقبإو تيبلا رومأ

 دنعو ءصوحألا يبأ نع قاحسإ يبأ نع [؟4١١ :مقر] دواد وبأو ١837[ :مقر] هحام نباو ١٠١١١[ :مقر]
 ةبطح هلو هللا لوسر انملع" :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ةديبع يبأو صوحألا يبأ نع [؟4١١ :مقر] دواد يبأ
 دهشتلاو «ةالصلا ف دهشتلا دك هللا لوسر انملع" :يذمرتلاو يئاسنلا ظفلو «خلإ "هنيعتسن هلل دمحلا نأ :ةحاحلا

 نأ :ةحاحلا يف دهشتلا :لاق يئاسنلا دنعو ؛خلإ هلل تايحتلا ةالصلا يف دهشتلا :لاق :يذمرتلا لاق ,"ةجاحلا يف

 :لاق وأ «همتاوخو ريخلا عماوج دي هللا لوسر ٍتوأ" :لاق ١857[ :مقر] هجام نبا دنعو «خلإ هنيعتسن هلل دمحلا
 نأ :ةجاحلا ةبطخو" :لاق مث «خلإ "هلل تايحتلا :ةالصلا ةبطح «ةجاحلا ةبطخو ةالصلا ةبطخ انملعف «ريخلا حتاوف

 لثم دواد وبأ جرخأو ١[ 504 :مقر] تايآ ثالث أرقيو :هلوسرو هدبع :هلوق دعب يئاسنلا لاقو «خلإ "هلل دمحلا
 .ىلوألا ىلع ةيناثلا ةيآلا متدقتب نكل «[؟١١ :مقر] مامإلا ةياور
 هنأ الإ يئاسنلا لوق لثم يذمرتلا لاقو ء[857١ :مقرإ مامإلا ةياور بيترت ىلع ثالثلا ىلإ هجام نبا راشأو

 ؛متاح نب يدع نع بابلا يفو :لاق ء.[١١١© :مقر] مامإلا ةياور بيترت ىلع رثبع ةياورب يروثلا لوق نم اهرّسف
 هاورو دي يبلا نع هللا دبع نع صوحألا يبأ نع قاحسإ يبأ نع شمعألا هاور ءنسح ثيدح هللا دبع ثيدحو
 - ءامهعمج ليئارسإ نأل ؛حيحص نيثيدحلا الكو د5 يبلا نع هللا دبع نع ةديبع يبأ نع قاحسإ يبأ نع ةبعش



 حاكنلا ةبطخ تايب ظ5 حاكنلا باتك

 د م ,هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نأ :حاكنلا نعي
 تامهملا يف ةيادجلا بلطن انرومأ ىلع

 ضعب لاق دقو دلي يبلا نع دوعسم نب هللا دبع نع ةديبع يبأو ءصوحألا يبأ نع قاحسإ يبأ نع :لاقف -

 دواد يبأ ةياور هديؤيو .ملعلا لهأ نم هريغو يروثلا نايفس لوق وهو «ةبطخ ريغب زئاج حاكنلا نإ :ملعلا لهأ
 نم ئحكنأف ؛بلطملا دبع تنب ةمامأ ثق يبنلا ىلإ تبطح" ا

 هيبأ نع بيلك نب مصاع نع يذمرتلا ضرر اكن لو باكا ابابحتسا دشأ هنكل :مقر] ' 'دهشتي نأ ريغ

 نأ ىلع بيرغ ثيدح هنكل “١١١[ :مقر] ءامذحلا ديلاك دهشت اهيف سيل ةبطخ لك :ًاعوفرم ةريره يبأ “نع

 :مقر] يئاسنلاو ١847[ :مقر] هحام نبا جرحأو ءرسكلاب ال مضلاب ةبطخلا يف دهشتلا موزل ثروي كلذ
 ةدييا لل كيلا :لاق 5 يبلا نأ" ا ىلا نش وحتى توفت نع ديفيس قر ورم نع ةواد: نع ]0
 يف انسفنأ رورش نم هللاب ذوعن :هلوق ةدايز ىلوألا ةبطخلا يف مث دعب امأ :لاق مث .هلوسرو هدبع هلوق ىلإ هنيعتسنو

 :هلوق الو «ةدايزلا هذه سيل سابع نبا نم ةيورملا ةبطخلا هذه يفو «مامإلا ةياور ىلع ةعبرألا ةمئألا ةياور

 ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعن :هلوق ةدايز هحام نبا ةياور فو «يئاسنلا ةياور يف هرفغتسنو
 .اهيلإ ةراشإ ةجاحلاو ءامهريغو حاكنلاو عيبلا لثم ءاهلك دوقعلا لوأ ف ةنس يعفاشلا دنع ةبطخلاو

 تالامكلا توبثب ةداهش هلل دمحلا نأل ؛ةداهش "هللا دمح" يمس امنإو «ةلقثملا نم ةففخم "نأ" هلل دمحلا نأ :هلوقو
 .ةبطخلا هل عرش 9 ؛ةعاشإلاو نالعإلا وه حاكنلا يف هيلإ حومطملا مث ,"تاعمللا" يف اذك «هل ةيلعفلاو ةيتاذلا

 :دروو ؛هومكحأ يأ ءاعوفرم ديزي نب بئاسلا نع "ريبكلا" ين ف يناربطلا هجرحخأ ,حاكنلا اوديسأ :درو دقو
 ,دوسألا نب رابه نع "ريبكلا" ف ياربطلاو ."هدنسم" يف نايفس نب نسحلا هجرحأ «هونلعأو حاكنلا اوديسأ

 نبا ثيدح نم دروو ءاعوفرم ةملس مأ نع "هسودرف" يف يمليدلا هجرخأ ؛ةبطخلا اوفخأو حاكنلا اورهظأ :دروو
 "هحيحص" يف نابح نباو «"ريبكلا" يف ىناربطلاو ,”"هدنسم" يف دمحأ هجرخأ ,حاكنلا اونلعأ :هعفر ريبزلا

 نمو «[؟784 :مقر ,١٠3/؟] "هكردتسم" يف مكاحلاو "ةيلحلا" يف ميعن وبأو ء[5055 :مقر ءا/4/9]

 يف يذمرتلا هحرحخأ ,فوفدلاب هيلع اوبرضاو دحاسملا يف هولعجاو حاكنلا اذه اونلعأ :هتعفر ةشئاع ثيدح

 ١٠١88[. :مقرإ "هعماج"

 رسكب ةبطخلا لبق بطاخلا نم ةبطخخ :بطحخ عبرأ حاكنلا يف بحتسملاو :"يراسلا داشرإ" يف لاق :حاكنلا

 نم :ىرخألاو «باجيإلا لبق يلولا نم :امهادحإ ,حاكنلا لبق ناتبطخو «ةباجإلا لبق بيجملا نم ةبطخو' ءءاخلا

 0 00 يبأ حيحصتب :ب ننسلا باحصأ نع ةبطخلا ركذ مث ءلاب يذ رمأ لك :ثيدحل ؛لوبعلا لب يباح

 :"هلوسر" 0 دعب يرزجلل "نيصحلا نصحلا" يف دازو ]475/١١[« دوعسم نبا نع اعوفرم نابح

 رضي الو «هسفن الإ رضي ال هنإف امهصعي نمو ءدشر دقف هلوسرو هللا عطي نم «ةعاسلا يدي نيب ًاريذنو اريشب قحلاب
 .هلو هب نحن امئإف هطخخس بدتجيو «هناوضر عبتيو ؛هلوسر عيطيو هعيطي نمم انلعجي نأ هللا لأسنو ءائيش هللا



 هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو هل يداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هللا يدهي نم

 َنثوُمَت الو هت َقَح هللا وقتا اوَُمآ َنيِذَّلا اي ايل تورو هديك ادم نا ديقلو

 يقر مك ناَح هلا د ماَحْوْلاَو ب َدوُاَسَت يَ هل اوفو «نوُملسم مك ل
 (1ذواستلا) ١( 5 :نارمع لآ) 5 3

- 

 كرك مكلاَمغأ مك حلطُ اديِدَس ًالوق ووو هل او ومآ َنيِذْلا اَهيَأ ايل

 ١ ياميظَع ارفق هلو رَوَلا عِطْيَْمَو
 9/١( ال. : بازحألا) :

 [جورتلاب رمألا نايب]
 لاق :لاق ( ىس وم يبأ نع ثراحلا نب هللا دبع نع دايز نع ةفينح وبأ - 1 ها/

 يرعشألا ةيداع نبا

 1 اوجوزت" : 205 هللا لوسر

 .اهوعطقت نأ هوقتا يأ بصنلاب :ماحرألاو .ةلالحلا ركذ الب ريمضلاب هدهي نم :"يراقلا حرش" يف :هللا يدهي نم
 5١١48( :مقر دواد وبأو 2١5٠054 :مقر يئاسنلاو ©٠١١« :مقر يذمرتلا] ةعبرألا هاور ثيدحلا :اميظع ًازوف

 دمحأ هاورو ءنسح :يذمرتلا لاقو ءدوعسم نبا نع مهلك ةناوع وبأو مكاحلاو ١847[ :مقر هحام نباو
 "نأ" ةظفل الب يقهيبلا هاورو .هتحاحب ملكتي مث :"اميظع" :هلوق دعب يمرادلا دازو .ةفلتخم ظافلأب اضيأ يمرادلاو
 :ظفلب ةحلطو ,رثاكم نإ :ظفلب ينامحلا ديمحلا دبع نب ىحي هاور اذك :دايز نع ةفينح وبأ .ةبطخلا لوأ يف

 :مقر| يئاسنلاو ء[٠5٠5 :مقر] دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو «ةمايقلا موي ممألا مكب رئاكم إف ءاولسانت اوحكانت

 دولولا اوجورزت :ظفلب راسي نب لقعم ثيدح نم [10557 :مقر ؛7571/9] "هحيحص" يف نابح نباو [*7

 يبأ نع يقهيبلاو ١871[« :مقر] مكب رثاكم ينإف ءاوحكنا :ظفلب ةريره يبأ نع هجام نباو «خلإ نإف ءدودولا

 اوحكانت :السرم لاله نب ديعس نع قازرلا دبعلو ء[١ :مقر 2078/17] لإ نإف اوجوزت :ظفلب ةمامأ

 عناق نباو «فلتوملا يف ئيطقرادلا ىورو ٠١591١[« :مقر 2177/7] ةمايقلا موي ممألا مكب يهابأ إف ءاورثكت

 .خلإ ينإف «دلت ال ءانسح ةأرما نم هللا ىلإ بحأ دولو ةأرما :ظفلب نامعنلا نب ةلمرح نع

 ١851[« :مقر] مكب رثاكم نإف اوحكنا :اعوفرم ةريره يبأ نع ءاطع نع هجام نبا ىورو دلت هللا لوسر لاق
 .يراقلا هلاق اذك ١77٠0[« :مقر 27/8/11 ىراصنلا ةينابهرك اونوكت الو :دازو «ةمامأ بأ نع يقهيبلا هاور

 ىلإ لجر ءاج :لاق راسي نب لقعم نع [771 :مقر] يئاسنلاو ٠١٠٠١[ :مقر] دواد وبأ هحرخأ :اوجوزت

 - «ةيناثلا هاتأ مث ءهاهنف ؟اهجوزتأف ءدلت ال اهنأ الإ ءبصنمو بسح تاذ ةأرما تبصأ نإ :لاقف كتي هللا لوسر



 جورتلاب رمألا مرآ ظ حاكنلا باتك

 ."ممألا مكب رثاكم يف

 00 «باوشلا يراوجلا اوحكنا"
 راكبألا

 ,7ىوملوز تابح نبا هاورو 8 مكب رثاكم ينإف ىدودولا دولولا اوجورت :لاقف (هاهنف ةئلاغلا هاتأ مث «هاهنف ح

 [١؟5174 :مقر .185/] دمحأ هجرخأو ءهحّحصو هنع [154860 :مقر 2177/7] مكاحلاو 1.١55[ :مقر
 نع ىهنيو :ةدانلاب رمأ 0 هللا لوسر ناك :لاق ءسنأ و [ :مقر د ذاع - ناو

 .لبق اذك م
 ممألا مكب يهابأ ينإف ءاورثكت اوحكانت :اعوفرم السرم لاله يبأ نب ديعس نع "هعماج" يف قازرلا دبع جرخأو
 عابتألا ةرثكبو «هعابتأو هتمأ ةرثكب ةبلغلا بلط وه :ةرئاكملا نأل ؛ليلدلا يف هنيب ام مئالي دولولا ديق مث «ةمايقلا موي
 هلف ةنسح ةنس نس نمو «هلعافك ريخلا ىلع لادلا نأل ا يقرتيو عوبتملا باوث رثكي مقابوثمو مهروحأو

 روحأ نم رزغأو رفوأو رثكأ ركب يبأ باوث ناك اذلو ؛ائيش مهروجأ نم صقني الو اهب لمع نم رجأو اهرجأ
 فاالخب 126 هللا لوس نع ابذو ةيادهو ةيدعتو ءاعفن رثكأ ناك نامبإلا يف هقبس نإ ثيح نم ةباحصلا رئ ئاس لامعأ

 رثكأ ةيالولاو فراعملاو فوصتلا ثيح نم مالسإلا ةهوق لاح كلذ دعب هتضافإ ناك نإو هذ يلع مالسإ قبس

 لمحلاو قولعلا يف الخد ةبحناو دولل نلف ؛دودولا ديق ةمئالم امأو .قحاللا قبسي قباسلا لضفلا نكل ,رهظأو

 .قولعلاو لمحلا ىلإ بلاغلا يف يضفي وهو «ةوهشلا يف اناقوتو اناليم ديزي هنإ ثيح نم ةدالولاو
 ١[ 5 :مقر ملسمو م.ا/ع :مقر يراحبلا] "نيحيحصلا" يف ةيورملا لتبتلا يف ثيداحأو ثيدحلا اذه .نأ ملعا

 بهذم وه امك «ءضحما لتبتلاو ةدابعلل درجتلاو يلختلا نم حاكنلا ةيلضفأ ىلإ ًارهاظ اداشرإ دشرت اهلاثمأو ءامهريغو

 هجو نسحأ ىلع هيلع ديزم ال ام. ]١79:180/9[ "حتفلا" يف ماما نبا خيشلا ققحملا هققحو هتبثأ دقو «ةيفنحلا
 [مسوردح] "يراسلا داشرإ" يف يعفاشلا ينالطسقلا هلقن دقو «هنم بلطيلف ةقايسو ةياردو ةياور مظن بجعأو

 .لقن امك نيعباتلاو ةباحصلا ةماع لوق اذهو «بناجلا اذه حيحرت ىلإ هنم ليم وهف «هباوج نع تكسو

 نب ةلمرح ثيدح نم درو [ةقباسلا ممألا ىلع مهي رخافم وأ ؛مكدالوأ ةرثكب ةمألا ةرثكل بلاط] :رئاكم يبإف
 نبا هج رخأ «ةمايقلا موي ممألا مكب رثاكم يه دلت مل ءانسح ةأرما نم ىلاعت هللا ىلا نحا قواو ةأرما :هعفر نامعنلا

 داعب حتفأ : "دوقعلا" يو :ي يراوجلا .ممألا مكب رثاكم ينإف وكيلا :هعفر ةريرها يبأ نع ملسم ىورو عناق

 مكيلع ا نباو "بطلا" 0 هج رخأ ثيدحلاو ءاقالخأ زعأو «ًاهاوفأ بيطأو

 :مقر نباو ءلمعلا نم :ديسولاب ىضرأو «ًالابقإ نخسأو ءًاهاوفأ بذعأو نارا قتنأ نمإف ,راكبألاب

 .هوحن "هحيحص" يف نابح نبا اذكو ؛هوحن ةدعاس نب ميوع نع ١7701١[ :مقر «81/1] يقهيبلاو |[



 جورتلاب رمألا مسا حاكنلا باتك

 ."اقالحأ ٌرعأو ءاهاوفأ بيطأو ءاماحرأ جتنأ نهفإف

 ةرارح ةوقل ؛ةفطنلل ًالوبق رزغأو «دالوألل ًاجارخإ رثكأ نهماحرأف «ةدالو عرسأو ءاجاتن رثكأ يأ :خلإ جتنأ نهإف
 ءايحلا ءاقبل ؛جوزلا عم شحفلاو يذبلا ةلقو مالكلا ةبوذع وأ «قيرلا ةبوذع امإ هاوفألا بيطب دارملاو «نهماحرأ

 ةلماعمو ةلئاعو (ةرشاعسو(ةرشامو ةيهامو (ةلاكمو انزع ديدحا يأ "وةلوغا عا" هل رقو قراكبلاب

 كبعالت اركب اله :ديناسملاو نئسلاو حاحصلا يف جّرخملا روهشملا رباج ثيدح يف درو امك ةهكافمو «ةبئاطمو
 دبع نع ١775٠[ :مقر 81/17«2] يقهيبلاو ١851١[ :مقر] هجام نبا هاورو «ظافلألا نم كلذ ريغ ىلإ ءاهبعالتو

 قتنأو ءاهاوفأ بذعأ نهفإف ؛راكبألاب مكيلع :ًالسرم ًاعوفرم هدح نع هيبأ نع ميوع نب ةبتع نب حلاس نب نمحرلا
 .جاوزألا 000 مدعل ام و وفاولاو لاومألا نم ريسيلاب يأ يشلا يىضرأو اجا

 ماسر .طنأو :ةناوز فو اجور ا كانت نحساو :ىرحا قوس اعادخ يأ اًبح لقأو :ةياور يف دي

 دعم مامألا كيدحتو ءاضيا .تيحضلاب اهيف لمعي لامعألا لئاضق نأ ىلع ةجح روهمجلا دنعو اندنع 0-0

 رئاس ىلع اهسفن ان#ذ ةقيدصلا حجر اذلو ؛حاكنلا يف هرايتحاو «بابشلاو ةراكبلا لضف ىلإ ريشي هلاثمأو اذهو

 :مقر]"هفتصم" يف قازرلا دبع جرخأو .بقرتف هنم ذبن يتأيو «ثيداحألا نم ريثك يف فصولا اذهبي جاوزألا

 نمنإف ءراكبألا يراوجلا اوحكنا :اعوفرم ًالسرم لوحكم نع تثدح :لاق جيرح نبا نع 15 55/1 ١[

 تيارا 28 ىلا شاع كلاقو «ةيردقلا كي رئاكم نا اريل ل1 قالت رعاو ءاماسرأ نتلنأو «اهاوفأ كنطأ

 .اهيف عتري مل يلا يف :لاق ؟كريعب عترت تنك امهيأ يفف ءاهيف عترت مل ةرجشو ءاهيف عترا دق ةرجشب تررم ول
 افرع رك ذحأي مل هنأ ديري

 مل :هلوقبو 37.0 :ةعقاولا) كار اكنأ رمال ءاضنإ مااا انِإ»ٍ :ىلاعت هلوقب راكبألا لضف ىلع لدتسي دقو

 0 نإ هايطألا يه لاق نرخ ظلقو ةيقلا با لاق انيس نوب و كروب 4 اب لو كد زل ريت

 هيلع امل فلاخم وهو ءمهضعب هنم رذح امير ىح دسافلا سايقلا نم اذهو ؛.ةحصلل ظفحأو ركبلا عامج نم عفنأ

 ءاهعماجم نيبو اهنيب قلعتلا لامكو «ةيصاخلا نم ركبلا عامج يف ةعيرشلاو ةعيبطلا هيلع تقفتا املو «سانلا ءالقع

 .بيثلل سيل ام هريغ نيبو هنيب اهاوه ميسقت مدعو «ةبحم نم اهبلق ءالتماو
 ؛ميقلا نبا لاثمأ لوق ال اهاجر لوق براجتلا باوبأ يف لوقلاو «ذاذتلالا هوجو اذكو ةفلتخم لضفلا هوحو :تلق

 :ةيصاخلاب عامجلا فعضيو «ىوقلا نهوي هنأب هللعو ؛حلإ ةريغصلاو زوجعلا عامج رذحيلو :لاق ام هنم بجعأو

 ّيلاو :لاق ء.هوحو نم اهحبقو ةنس نيعبرأ ةنبا عامج نع رذحلا نم رصعلا يبيطتم ضعب هفرتقا ام هنم برغأو
 ةلتاقو لتقلا ةقحتسم ةنس نيسمح ةنباو ءررضلا الإ اهيف سيلو اهرشابي نأ 5 عسي ال نيعبرألا تزواح

 - .نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف نيتس ةنبا عماج نمو ءاهعماجم



 نهريغو زئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا ساي حاكنلا باتك

 [نهريغو زئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا]
 .....ةنيدملا لهأ نم خيش ينربخأ :لاق ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -8

 ريخف «ةقدنز حبقأ هلآم رهاظو مالسإلا ةقبر نع عالخنا اهيفو ؟غلبت نيأ ىلإ «ةيرفكلا لاوقألا هذه نم هللا ذاعم -
 يح دليوخ تنب ةجيدح نينمؤملا مأ ةيكزلا ةبيطلا هسفنب نهقزلأو هبلقب نهقلعأو هيلإ هحاوزأ ناك نيعمجأ قلخلا
 امك ةجيدخ يف اهتعيقو نم اهيلع هبضغ تبث دقو «خلإ ةجيدخ ىلع ترغ ام دحأ ىلع ترغ ام :ةقيدصلا تلاق

 ةسمخ نبا وأ نيرشع نبا وهو «نيعبرأ تنب يهو اهجوزت دقو 58١17[« :مقر] يراخبلا ثيدح مامت يف
 ةمطاف دعب هللا دبع هل تدلو دقو «ثعبملا دعب ةمطاف هل تدلو هنإ :مهنم ريثك لاق دقو ,ححجرألا ىلع نيرشعو

 رخآ ىلإ اهايإ هلازتعا تبثي ل لب «عامجلاب الإ دالو الو ءاهقوف وأ نيتسلا نم بيرق ذئنيح اهرمعف ,ححرألا ىلع
 اهقباوسو «ةيئزحلاو ةيلكلا اهلئاضفو اهبقانم مومج ينأيسو «تتام نأ ىلإ اهريغ اهيلع جوزتي مل ىح اهرمع

 .اهبر ىلع اهتيمركأو «ةيمالسإلا
 نكي مل راكبألل هجوزت ذإ ؛ركبلا ىلع بيثلا لضف سنأتسي هبو ؛ةشئاع ريغ نهلك لب «تابيث ةرهطملا هجاوزأ رثكأ مث
 ةمطاف ةماسأ حكنو ءنميل مأ هتدلو ديز نب ةماسأ ىرت الآ ءلوألا ردصلا يف شاف نهئطوو زئاجعلا جوزتو ءعتتم
 ةشئاع ثيدح نم درو دقو .هيلع انقيلعت يف "هداعم داز" ىلع كلذ لاثمأ يف ميقلا نبا انبقعت دقو «سيق تنب

 ف 00 ١511١[ :مقر ء145/5١] "هدنسم" يف دمحأ هجرخأ «ةنؤم نهرسيأ ةكرب ءاسنلا مظعأ :هتعفر

 هجرخأ «لاملاب نيتأي نُنإف ءاسنلا اوجوزت :دروو ."هبعش" يف يقهيبلاو [؟177 :مقر ]2١1944/5 "هكردتسم'
 جرخاو ءالسرم ةورع نع "هليسارم" يف ا وبأو ءاعوفرم ةشئاع نع "هخيرات" يف بيطخلاو هدنسم يف رازبلا
 هاا زف هينيطأ نمنإف ءءاسنلا باوشب مكيلع :اعوفرم هذج نع هيبأ نع مصاع نب رشب نع "هباقلأ" ف يزاريشلا

 .ًالابقإ نحخسأو ءانوطب قتنأو

 هركذو «ةيفنحلا دنع ررقت امك ةقث نع الإ يوري ال ًالثم ميهاربإ نأ قوثو دعب يوارلا ةلاهج يف جرح ال :خيش
 سمنخلا ءالؤه جوزت نأ بير الو «لامعألا لئاضف يف هب لومعم فيعضلا نأ ىلع هحرش نم عضوم ريغ يف يراقلا

 يناربطلا جرحأ دقو ءبودنملا بانتحالا ىلإ داشرإو هيزنت يمن يهنلاو «ىلوأ هكرت لب «ةريبك الو ةريغص ةيصعم سيل
 نب ضايع ثيدح نم 0171١[ :مقر 2379/8] "هكردتسم" يف مكاحلاو ٠٠١8[ :مقر 58/117*2] "هريبك" يف

 يف يقهيبلاو ١851١[ :مقر] هحام نبا جرخأو .ممألا مكب رثاكم ينإف ارتاعال اروع نيو ل هوفر منغ

 ءاماحرأ قتتأو ءاهاوفأ بذعأ نهفإف راكبألاب مكيلع :هعفر ةدعاس نب 0 نع 6١" ١[ 0 281/107] "هننس"

 يف ميعن وبأو «ئبسلا نبا هاورو «ءابح لقأو :دازو «رباج نع "هطسوأ" يف يناربطلا هجرخأو ءريسيلاب ىضرأو
 - "هباقلأ" يف يزاريشلا هجرخأو ؛لمعلا نم ريسيلاب ىضرأو ًالابقإ نخسأو :هيفو ءأاعوفرم رمع نبا نع "بطلا"



 نهريغو زئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا ملا 4 حاكنلا باتك

 :لاق «ءال :لاق ا له" :هل لاقف 2 ييببلا ىلإ ءاج هنأ : :تباث نب ديز نع
 يراصنألا

 ع د ل جشم ينو فن ؟نه ام : :لاق "اسمح ٌنحّوزت الو «كتفع عم هع ا

 رمالا باوح

 عشا ون انوظي فاو ءاهاوفأ ينط هزقان' عاجلا باوشب مكيلع :ظفلب هدج نع هيبأ نع مصاع نب رشب قيرط نم -
 دلت مل ءانسح ةأرما نم هللا ىلإ بحأ دولو ةأرما :اعوفرل نامعنلا نب ةلمرح 0 جرخأو «ًالابقإ

 :هعفر دوعسم نبا نع 23٠١544 40/٠١ ١[ :مقر] "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو .ةميقلا موي ممألا مكب رثاكم نإ
 :مقر] يئاسنلاو ٠١٠٠١[ :مقر] دواد وبأو «ريسيلاب ىضرأو ءاماحرأ قتنأو ءاهاوفأ بذعأ نفإف ؛راكبألا اوجوزت

 يبأ نع "هننس" يف يقهيبلاو ءمكب رئاكم ينإف «دولولا دودولا اوجورت :ظفلب راسي نب لقعم ثيدح نم [[م 7
 جرخأو ©١7718[« :مقر ء78/1] ىراصنلا ةينابهرك اونوكت الو ءممألا مكب رثاكم ينإف ءاوجوزت :هعفر ةمامأ

 :اعوفزم التبرمةووع نع "هليشارت" ف واذ: وباو: الوسوم ةشئاغ نع "نككرام" ىف بيلكظاو "ديت" قوافل

 .لايعلا يف سالفإلا اوفاخت الو «نهعلاطب يأ لاملاب نيتأي نفإف «ءاسنلا اوجوزت
 ؛تاقاوذلا الو نيقاوذلا بحي ال هللا نإف ءاوقلطت الو اوجورت :هعفر ىسوم يبأ نع ”ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو

 نبا جرخأو «شرعلا هنم زتهي قالطلا نإف ءاوقلطت الو اوجوزت :يلع ثيدح نم "هلماك" يف يدع نبا جرخأو
 نع ١59055[ :مقر ء177/7] "هننس" يف يقهيبلاو [41"5 :مقر 2177/5؟] مكاحلاو ١954[ :مقر] هحام

 يف ركاسع نباو "هلماك" يف يدع نباو «مهيلإ اوحكناو ءءافكألا اوحكناف مكفطنل اوزيحت :اعوفرم ةشئاع
 «ةءافكلا رابتعا ىلإ ريشم اذهو «نقاوخأو نفناوخإ هابشأ ندلي ءاسنلا نإف ؛مكفطنل اوزيحت :ًاعوفرم اهنع ”هخيرات

 ريشم اذهو ءهّوشم نول هنإف ,داوسلا اذه اوبنتحاو ؛,مكفطنل اوزيحت :هعفر سنأ نع "ةيلحلا" يف ميعن وبأ جرخأو
 :ثيدح اضيأ ةءافكلا رابتعا ىلإ ريشيو .ةريثك ثيداحأ مهمذ يف درو امك ربربلاو جنزلاو شبحلا ةرطف صقن ىلإ

 .اعوفرم سنأ نع "هلماك" يف يدع نبا هجرخأ ءساسد قرعلا نإف .حلاصلا رجحلا يف اوجوزت
 عم ال ةفعلا بلطت وأ ءاهفعت يأ ؛بلطلل وأ ةيدعتلل نوكي نأ نكميو «ةفعلا ديزتست :يراقلا لاق :فعتست

 ىلإ ةيدعتم ةفعلا نوكيف كتفعل وأ كتفع عم ةفيفع اضيأ كتأرما نوكت يأ ءاثنؤم ريمضلا نوكي وأ ؛كتفع

 ناصحإلا :هعفر ةريره يبأ ثيدح نم درو :تلق .جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ حاكنلا نإف ؛اضيأ رحآ صحخخش
 58 0 نباو "هطسوأ" يف يناربطلاو متاح يبأ نبا هحرخأ «فافع ناصحإو حاكن ناصحإ :ناناصحإ

 ٌراتصَحُمْل انّصْحُْمْلاَو# : ىلاعت هلوق رسف اممك هلخلو ؛هجو نم مومع امهنيبو «يرابتعا هنكل زرافتلاب نذؤم وهو «"هخيرات"

 .(ه:ةدئاملا) كٍناَدْخَأ يِذَحَتُم الو َنيِجْفاَسُم رْيغ َنيِنِصْحُمإ» :ىلاعت هلوقو (؟ :ءاسنلا) كِاَسّنلا َنِم
 .ةبيرغ ًأظافلأ افوكل ؛نهنع هلأس :نه ام



 نهريغو زئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا "0 حاكنلا باتك

 :ديز لاقف «"اتوفل الو ةردبه الو ةَربهل الو ةربهت الو (ةربهش نجوزت أل" :لاق

 ءةمجعم نيش حتفب :ةربهشلاو «يهيزنتلا يهنلاب ةفيفخلا وأ ةليقثلا نونلا عم نيئاتلا ىدحإ فذحب :خل نجوزت 3

 ماللاب :ةربهللاو «نيشلا عضوم نونلا عضوب :ةربهنلاو .ةدحوم حتفو ءاه نوكسو ةلمهم :"يراقلا حرش" يفو
 عمجم" ف امأو ."يراقلا حرش" يف امك «ةحوتفم ةلمهم لادف «ةدحوملا نوكسو ءاحلا حتفب :ةردبهلاو «نونلا لدب

 ريثكلا مالكلا وهو ءرذحلا نم ةمجعم لاذب وه :ليقو :لاق «ةلمهملا لادلاو ةيناتحتلا ءايلاو ءاهلابف "راحبلا

 ."يراقلا حرش" يف امك «ةدودمم وأ ةروصقم فلأ اهدعب ةيقوف ءاتف ةنكاس واوف ءافلا مضو ماللا حتفب :توفللاو

 طخلا مسرل بوتكم لب «ةدودمم الو ةروصقم ال انهه فلأ ال هنأل ؛ةربهشلا نيس لامهإ يف امك رهاظ وهس اذهو
 .قأيس امك ريسفتلا يف لاق اذلو ؛بصنلا ةلاح يف

 نم امهلعلو ءنيرهاظ نيوهس انهه يراقلا اهسف ."عمجملا" يف امك .فلأ الب توفل ظفللا لصأف :توفللا امأو

 :ةبرهشلاو ةربهشلا ءاتوفل الو «ةردبه الو «ةربهل الو «ةربهش نجوزتت ال :"”عمجملا" يف لاق ةربهشلاف «ملقلا وهس

 نعو «ةوق ةيقب اهيفو «ةنسم :ةربهش ةأرماو «سأرلا محضلا :ربهشلا :"سوماقلا" نع يراقلا لقنو «ةينافلا ةريبكلا

 ةيندبلاب داري نأ الإ ٍىآلا ريسفتلا قفاوي ال اهلك هذهو ء[7/7١51] ةريبكلا زوجعلا :ةبرهشلاو ةربهشلا "ةياهنلا"

 .جراحن نم ديرأ ءاقرزلا عمو ؛ةعمز تنب ةدوس فو لَك هقح يف درو امك نسلا ربك ديزم نم ةيندبلا
 نم «كالهلا ىلع تفرشأ ام :ليقو «ةلوزهم ةليوط يأ ةربغ نحجوزت ال :هيف :"عمجملا" يف لاق نونلاب "ةربهنلا"و
 «ةلوزهملا ةليوطلا يهو «ةربل نجوزتت ال :"عمجملا" يف لاق ماللاب ةربهللاو ءريسفتلا قفاوي اذهو «كلاهملا رباهنلا

 ؛لباقتلل قفوألا وه هلعلو «ةميمذلا ةريصقلا يه :"حارصلا"و "سوماقلا" يفو :"ةياهنلا"و "عمجملا' يف اذكه :ليق

 ؛ةداملا هذه "سوماقلا" بحاص ركذي ملو :يراقلا لاقو «ةليزهلا ةليوطلا :نونلاب ةربهنلاو «ةربل الو ةربن همامت نإف

 انهه نمو .اهنع نيتيلاخ نانوكت هدنع نيتخسنلا لعلو ؛ىرت امك يراقلا نم لوقلا اذهو «"ةياهنلا" بحاص الو
 .ةعرسلاو ةلجعلا نم ةياغب تردص هفيناصت نم ريثك لب «يراقلا نم "دنسملا حرش" نأ رهظي

 لوق نم دافتسي نأ نكمي ثيدحلا يف رسفملا ىئعملا :لاقي نأ الإ «ةردبهلا ئعم وه لب «آلا ريسفتلا قفاوي ال اذه مث

 ديرأف «ةربدملا زوجعلا راثآ نم ربكلاب لكشلا يفو ةبدحلاب ةماقلا يف يأ مذلاو رصقلا نإف ؛"سوماقلا" بحاص

 ءاهل مزال ةربدملا زوجعلل نسلا ربكب لصاحلا لازهلا نم رظنلا يف لصاحلا لوطلا :لاقي وأ «مزاللا نم موزلملا
 ةعقاولا "ةميمدلا" :هريسفت يف يراقلا لاق ءاقوهش تربدأ ةزوجع يأ «ةردبه نجورزتت ال 0 يف لاق :ةردبهلاو

 يف تناك اذإ اميسال ءرصقلا نم ةياغ يف نوكت نأب ةمومذملا يأ ةمجعملابو «ةحيبقلا يأ ةلمهملا لادلاب هريسفت يف

 .[؟81//] مالكلا ةريثكلا ةمجعملابو ءزوجعلا :ةلمهملاب ةردبهلا "ةياهنلا" يفو «ةعبرم نوكتف نمسلا نم ةياهف
 رظني مل هنأو «"ةياهنلا" نع ئيعملا لقن كلذ عمو «ةيتحتلا ءايلا وأ ةدحوملا ءابلاب هنأ ىلإ رظني مل هنأ يراقلا نم بجعلاو

 ةيدحلاب رصقلا اهمزلي ةربدملا زوجعلا نأ انركذ ام ليوأتلا نم رهاظلاو ءاهنع لوقنملا ئيعملاو ريسفتلا نيب قيفوتلا ىلإ

 - .مهفاف «لوبذلاب لوطلا وأ نمسلا وأ ربكلاب ةيندب اوك ا ضرع دقو اميسال «مزاللاب ريسفت وهف ؛ءلكشلا يف مذلاو



 نهريغو رئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا ما حاكنلا باتك

 :ةنيذنلا د اقرولاف: ةةريهشلا انآ ةنلب" لاف“: فلق ا اكشن هفوعأ هل 1لا لولا

 ةريصقلاف :ةردبهلا امأو «ةربدملا زوجعلاف :ةربهللا امأو «ةلوزهملا ةليوطلاف :ةربهنلا امأو

 نم ةفينح وبأ كحض :ئابيشلا لاق :"كريغ نم دلولا تاذف :توفّلا امأو «ةميمذلا

 .اليوط ثيدحلا اذه

 لجر هاتأ :لاق هلك يبلا نع يماش لجر نع 00 ا 35٠

 هيلإ تفتلت لازت ال يهف ءرخآ جوز نم دلو اهل نم يه "اتوفل نحوزتت ال" :"عمجمل" يف لاق :توفللاو -
 قفاوم اذهو «ءايشألا ىلإ تفلتلا ةريثك يأ "توفل فوقل كنإ" :جاجحلا هنمو جوزلا نع هب لغتشتو

 ىوس تابيث اهلك تارهطملا جاوزألاف الإو ءراكبألا جوزت يف امك هيزنت يهفو داشرإ هلك اذهو ءريسفتلل
 تدازو «دقعلا نيح ةنس نوعب رأ اه ناك ةزوجع تراص ةجيدحو «ةليوط ةنيدب تناك ةدوسو ءويظ ةشئاع

 لَك هريغ نم دالوأ اذ اتناك ةملس مأو يهو .هحاكن يف نيتسلا ىلع
 .ةوهشلا نع ةعطقنملاب اهنع ربعملا اهئارو ىلإ :ةربدملا

 جوزت الو «كتفع ىلإ ةفع دزت جورت :هظفلو «ةريره يبأ نع يمليدلا هاور ثيدحلا :يراقلا لاق :كريغ نم
 :لاق' اعيش حلق ام يردأ ام !هللا لوسر اي :لاق و الو ؛ةردبه الو «ةربُغ الو «ةربهل الو «ةربهش :ًاسمخ

 امأو «ةميمذلا ةريصقلاف :ةربهنلا امأو .ةنيدبلا ءاقرزلاف :ةربهللا امأو «ةلوزهملا ةليوطلاف :ةربهشلا امأ ؟ًابرع متسلأ

 لالج انخياشم خيشل "ريبكلا عماجلا" يف اذك ؛كريغ نم دلولا تاذ يهف :توفللا امأو «ةربدملا زوجعلاف :ةردبهلا

 .عمجلا نم انفلسأ ام الو «ةياورلا هذه ريسافت ريسافتلا هذهو .هتلطي يطويسلا نيدلا

 ءاملامحلو ءاهبسحلو ءامملا :عبرأل ةأرملا حكنت :ةريره يبأ نع هريغو 5034٠[ :مقر] يراخبلا ىور :كريغ نم
 ريغ ةبارقو «ةغلاب نوكت نأو ةلقاع نوكت نأ ةأرملا يف بحتسي امم :ليق كادي تييزت «موادلا تاب را ءاهنيدلو

 نأ بحتسي هنأ ىلع يعفاشلا صن :يورو ما قلخي دلولا نإف «ةبيرقلا ةبارقلا اسكس لا لك هلوقل ؛ةبيرق

 حاكنو ءءارقش نوكت ال نأو «ةملس مأ حاكنك ةحلصمل الإ هريغل دلو تاذ نوكت ال نأو «هتريشع نم جوزتي ال

 همع تنب ال همع نيا تنب اهنأل ؛كذ يلع نم ةلمجلا يف ةديعب ةمطافو ءزاوجلل انايب ناك ُدَُي هتمع تنب بنيز

 ناعيلس هلعل [ةبلغل نب. لهز نب نانيش ىلإ ةبسن نيشلا حتفب] :يئابيشلا 0

 .يناعملا هذه روصتل اريثك انامز [سلاجم وأ سلجم يف] :اليوط .هريغ وأ هنأ زوريف ناميلس يبأ نب قاحسإ وبأ



 ةأرملا موش نايب ضخ حاكنلا باتك

 أ دولو ءادوس“ :لاق مث اهنع هاهنف هاتأ م ءاهنع هاهنف ًاضيأ هاتأ 9 ءاهنع هاهنف
 ةشبحلاك نوللا يف ةأرما

 ."رقاع ءانسح- نم يلإ

 | ةأرملا مؤش نايبأ

 دنع موي تاذ مؤشلا ركاذت :لاق ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ تا
 ةدئاز تاذ ظفل هوبأ طقاسلا لعل ًالسرم دئرم نبا

 ه6 اه ماعم ا. اماماف هاه امافاو ا. و م و اما. م ا.افام هافانا. هاف او ا.ه اه اه اماق و هاو او و واو هاو دة د.اهاق دف اقاقأف فص هللا لوسر

 درع اهرقرفا قا يبأو يئاسنلا نع هانعم يدؤي ام قبس دق [ءانسح تناك نإو رقاع اهنأ هلو هملعل] :خلإ هاهنف

 :يراقلا لاق .لقعم رهف لطب هللا رف ءاح اذإ :لثملا هب برضيو «ةرصبلا رهف هيلإ بسني يباحص وهو «راسي نب لقعم

 ممألا مكب رئاكم نإو دلت ال ءانسح نم ريخ دولو ءادوس :هظفلو «ةديح نب ةيواعم نع يناربطلا هاور ثيدحلاو
 .كاوبأو تنأ لخدا :لاقيف ءياوبأو !بر اي :لوقيف ءةدجلا لحدا :لاقي «ةنجلا بنا نع اهله طقسلاب قح

 اوجوزتو «رقاعلا ءانسحلا اوعد :ًاعوفرم نيريس نبا لسرم نم حيحص دنسب هفنصم يف قازرلا دبع ىورو :تلق
 ؟ةنحلا لحدت ال مل :لاقيف ءاتطنبحم ةنحلا باب ىلع لظي طقسلا يح ةمايقلا موي ممألا مكب رثاكم إف دولولا ءادوسلا

 نب مصاعو ريمع نب كلملا دبع نع رمعم نع جرخأو .كاوبأو تنأ لحدا :هل لاقيف «ياوبأ لحدي ىح :لوقيف
 هاهنف ؟اهحوزتأفأ رقاع يهو لامو نسح تاذ يل مع ةنبا !هللا لوسر اي :لاقف يك هللا لوسر ىتأ الجر نأ :ةلدم

 | يقر ءاخع ذل زئاكم نإ ففلعاامأ هاهم لإ هيحأ ةرلو تاذونم ةاربكل ةلاقأ م ءانكلفا وأ نكرم اهنغ
 .ةأرملا هيلع ةحودمم ةريغلا فصو مث .مامإلا ثيدحب برقأ اذهو ءّرم ام وحنب ًاضيأ طقسلا ثيدح ركذ مث
 ءلاجرلا ىلع داهجلاو ءءاسنلا ىلع ةريغلا بتك هللا نإ :هعفر دوعسم نبا نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرأ دقو

 رظن اذإ ةحلاصلا ةأرملا لجرلا ىلع معنلا مظعأ نمو «ديهشلا رجأ لثم اهل ناك اباستحاو انامإ نهنم ربص نمف
 :مقر] دواد وبأ هجرخأ امك 8٠ ٠٠١[« :مقر ]٠١//280 هتظفح اهنع باغ اذإو «هتعاطأ اهرمأ اذإو «هتّرس اهيلإ

 تعنلا اذه يف نهلمكأو ءاعوفرم سابع نبا نع "هبعش" يف يقهيبلاو ١[ 441 :مقر «ها/١/5] مكاحلاو 4"" ١[
 اهؤانغو (8:ىحضلا) 4 ىَنْعَأف ًالئاَع َكَدَحَوَو :ىلاعت هلوق اهئانغب رسفي دقو «دئاز ءيش عم لب «نينمؤملا مأ ةجيدح

 ريغ ةيمالسإ قباوسو ةمج بقانم الو ءركب يبأ لامو بلاط يبأ لام نم ءانغب هئانغ نم ُدُتُي هئانغ ف ببس رهظأ

 .نهريغ الو نينمؤملا تاهمأ نم ال ةأرما اهرثكأب زفت مل اهلعل ةاصحم

 نهنسحل ءاسنلا اوجوزت ال :اعوفرم ورمع نب هللا دبع نع ديزي نب هللا دبع نع هحام نبا ىور :اهنع هاهنف

 «نيدلا ىلع نهوجوزت نكلو «نهيغطي نأ نهلاومأ ىسعف نهلاومأل نهوجوزت الو «نهيدري نأ نهنسح ىسعف
 .ةوهشلا ءاضق درب ال لسنلا هان تاكا نم شرعا نأل ؛ميقع :رقاع .لضفأ نيد تاذ ءادوس ءامزح ةمألو



 ةأرملا مؤش نايب م حاكنلا باتتك

 ناريج اهل ؛ةقيض نوكت نأ رادلا مؤشف ,ةأرملاو ءسرفلاو ءرادلا يف مؤشلا" :لاقف
 مهعاتمو اهلهأ عست ال راهيلع ىزغي ال نأب

 نب 06 داز ."ارقاع نوكت نأ ةأرملا 020 5 نوكت نأ سرفلا مؤشو ءءوس

 10001000 ءيش يف مؤشلا نكي نإ" 0 "تاع يللا ةعييسأ + نانقس

 اميف صاقو يبأ نب دعس ٌةياور هلصف ام ريغ ريسفتلا اذه [ةماشلا يأ لدبيو زمه نوكسف مضب] :خإ مؤشلا
 ةحلاصلا ةأرملا :ةداعسلا نمف ءاقشلا نم ةثالثو ةداعسلا نم ةثالث :"هكردتسم" يف ًاعوفرم هنع مكاحلا هجرخأ

 رادلاو «ءكباحصأب كقحلتف هتأطو نوكت ةبادلاو ءكلامو اهسفن ىلع اهنمأتف اهنع بيغت وأ ءكبجعتف اهارت

 اهنمأت مل اهنع تبغ نإو .ءكيلع اهنفاسل لمحنو «كءوستف اهارت ةأرملا :ءاقشلا نمو «قفارملا ةريثك ةعساو نوكت

 نوكت رادلاو ءكباحصأب كقحلت مل اهتكرت نإو «كتبعتأ اهتبرض نإف ءافوطق نوكت ةبادلاو ؛كلامو اهسفن ىلع

 .[15815 :مقر 217/5/1] قفارملا ةليلق ةقيض

 ب 1 [؟؟5١ :مقر ملسمو ,ه/ه7 :مقر يراخبلا) ناحيشلا هاور :رادلا يف مر
 :مقر] يذمرتلا هجرحأو ؛«ةبادلاو «رادلاو ةأرملا يف :ثالث يف مؤشلاو «ةريط الو ىودع ال : او فض رمع

 :لاق هنأ 226 يبلا نع يور دقو «سنأو ةشئاعو دعس نب لهس نع بابلا يفو :لاق هححصو [؟ىك1 ىلع

 يف وه :نوريثكو يباطخلا لاقو :"يراسلا داشرإ" يف لاق ءنكسملاو ةبادلاو ةأرملا يفف ءيش يف مؤشلا ناك نإ

 ىلع ءانثتسالا نوكي نأ لمتحي :يبيطلا لاقو «ءايشألا هذه يف الإ اهنع يهنم ةريطلا يأ ةزيطلا نم ءانثتسالا نيعم

 ةياور يف امك ءايشألا هذه يف الإ سيل مؤشلا يأ هنم ىنثتسملا مكح نع ةجراح ءايشألا هذه نوكتو «هتقيقح

 ريدقتلاو ضرفلا ىلع هولمح مهضعبو 47/١7[ :يراسلا داشرإ] 177٠5[ :مقر] ةثالث يف مؤشلا امنإ :ملسم

 ةياورلا يف امك تاياورلا ضعب يف يورم ةيطرشلا نومضمو «'نيعلا هتقبسل ردقلا قباس ءيش ناك ول" ف امك
 ىلع لومحم ميلستلا ريدقت ىلع تاياورلا هذه يف مؤشلا ةلمجلابو «ننسلاو حاحصلا ف كلذ ريغو مامإلل ةريحألا
 .اعبط ةقفاوملا مدعو «ةهاركلا

 .راوجلا ةلماعمو قلخلا ةئيس [مهريغو ةقسفلاو ةملظلا نم] :ءوس ناريج .ءانسل نوكت وأ ءدلت ال نأب :ةأرملاو
 ةماه ال :لوقي ناك و هللا لوسر نأ :كلام نب دعس نع بيسملا نب ديعس نع دواد وبأ هجرحخأ :ا نكي لإ

 هللا دبع يبا حلاسو ةزمح نع يرهزلا نعو ءرادلاو ةأرملاو سرفلا يفف ءيش يف ةربطلا نكي نإو «ةربط الو ىودع الو

 انأو نيكسم نب ثراحلا ىلع ئرقو :دواد وبأ لاق ءسرفلاو ةأرملاو رادلا يف مؤشلا :اعوفرم امهيبأ نع رمع نب
 ءاوكلهف موق اهنكس راد نم مك :لاق «رادلاو سرفلا يف مؤشلا نع كلام لثس :لاق ءمساقلا نبا كربخأ ,دهاش

 نع "أطوملا" يف كلام هجرخأو 597١[. :مقر] ملعأ هللاو ءىرن اميف هريسفت اذهف ءاوكلهف نورحآ اهنكس مث
 - «[1749 :مقر] مؤشلا نيعي نكسملاو ةأرملاو سرفلا يفف ناك نإ :هعفر دعس نب لهس نع رانيد نب مزاح يبأ



 ةأرملا مؤش تايب مل/8 حاكنلا باتك
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 مءؤشلا ناك نإ :ظفلب هب كلام نع ينارحلا ناميلس نب دمحمو رمع نب ليعامسإ قيرط نم يطقرادلا هحرخأو -
 هللا ناك نإ هانعم :يبرعلا نبا لاق «هب مزاح يبأ نع دعس نب ماشه نع يناربطلاو ةبيش يبأ نبا هحرخأو عيش يف

 هذهف ءاقح ناك اذإ هلمحم :يرزاملا لاقو .هذه يف هقلخي امنإف ,ةداعلا ضعب نم ىرح امم ءيش يف مؤشلا قلخ

 يف يراخبلا هاور كلام ثيدحو .اهريغب عقي امم رثكأ هذهبي مؤاشتلا اهيف عقي سوفنلا نأ نيعمب هب قحأ ةثالثلا

 ملاسو ةزمح نع يرهزلا نع كلام جرخأو [؟؟7 :مقر] ملسمو «[5.0945 25869 :مقر] حاكنلاو داهجلا
 نم يراخبلا هحرخأو 176٠١[« :مقر] سرفلاو ةأرملاو رادلا يف مؤشلا :هعفر امهيبأ نع رمع نب هللا دبع يبا

 نع يرهزلا نع جيرح 9 01 نم "هحيحص" يف ةناوع وبأو 101754 0187 :مقر] سنويو بيعش قيرط

 :مقر 5١21/؟] سيوأ يبأ قيرط نم دمحأو «[1؟١؟5 :مقر] ناسيك نب حلاص قيرط نم ملسمو «ملاس

 ءملاسو 2111111111 ىسومو قيتع يبأ نباو ديعس نب ىيي قيرط نم يئاسنلاو 447

 ةيريوج ثيدح نم يئطقرادلا هجرخأو ءامهنع يرهزلا نع نايفس نع ةدنسم رمع يبأ نبا نع ملسم هجرخأو

 ."فيسلا" :ةدايز هيفو ءاهنع ةملس مأ لهأ ضعب نع يرهزلا نع كلام نع دواد نب ديعسو ءامسأ نبا
 ةملس مأ ةنبا بنيز همأ نع ةعمز نب هللا دبع نب ةديبع يبأ نع يرهزلا نع قاحسإ نب نمحرلا دبع نع هجام نباو

 اهنكس راد نم مك :لاقف ؛هنع لثس هنأ كلام نع مساقلا نبا نع دواد وبأ ىورو ١535[« :مقر] هب اهمأ نع
 ةأرملاو رادلا ءوس ايندلا يف ءرملا ءاقش نم نإ :ءامسأ ثيدح نم ىيناربطلا جرخأو 997[2 :مقر] اوكلهف سان

 :ةأرملا ءوسو ءاهعبط ءوسو اهرهظ عنم :ةبادلا ءوسو ءافاريج ثبحو اهتحاس قيض :رادلا ءوس :هيفو «ةبادلاو

 .[595 :مقر «157/؟4] اهقلحخ ءوسو اهمحر مقع
 (61١//؟] مكاحلاو [4.77 :مقر 150/9*2] نابح نباو ١[ 440 :مقر 2154/1] "هدنسم" يف دمحأ جرخأو

 نكسملاو «ةحلاصلا ةأرملا :ةثالث مدآ نبا ةداعس نم :هعفر هو دعس ثيدح نم "امهيحيحص" ْف ١514٠[ :مقر

 نبا دنعو وسلا بكرملاو ءءوسلا نكسملاو «ءوسلا ةأرملا :ةثالث مدآ نبا ءاقش نمو ءحلاصلا بكرملاو حلاصلا
 يف نميلا نوكي دقو ععؤش ال :هعفر ةيواعم نب ميكح نع هجام نبا جرخأو ءاشبأ رخخأ ظافلأ مكاحلاو نابح

 ليق لوحكم نع "هدنسم" يف يسلايطلا جرخأو ءفعض هدنس يفو «[1875 :مقر] سرفلاو ةبادلاو ةأرملا

 ,دوهيلا هللا لتاق :لوقي وهو لحد هنإ ,«ظفحي مل :تلاقف ,ةثالث ف مؤشلا :اعوفرم لاق ةريره ابأ نإ :ةشئاعل

 .عطقنم ةشئاع نع لوحكمو «هلوأ ال ثيدحلا رحآ عمسف 0 :نولوقي

 نيلحر نأ :ناسح يبأ نع "امهيحيحص" يف مكاحلاو ةكزخ نباو [؟5709 :مقر ]2316١/5 دمحأ جرخأو

 ءاديدش ايضغ تبضغف .ةياذلاو ةأرلاو نيرفلا قا عوضلا :اعوفرم ثدح ةريره ابأ نإ :الاقف :ةشئاع ىلع الحد

 - ءاهراكنإل ئععم ال هنأب ظفاحلا هاورو ءكلذ نم نوريطتي اوناك ةيلهاجلا لهأ نإ :لاق امنإو ؛هلاق ام :تلاقو



 ط'5ظ5ظ710 ءاهقيض اهمؤشف رادلا امأف ءسرفلاو ةأرملاو رادلا يفف

 نإ يأ سرفلاو رادلاو ةأرملا :ثالث يفف مؤشلا ناك نإ :"راحبلا عمجم" يفو ءامهريغو دعسو رمع نبا هاور دقف -

 امل هنأل ؛ةثالثلا ريغ يف نوكي دق مؤشلا نأ عم ديري كلذب اهصخو ,ثالثلا هذه يفف هتبقاع فاخيو هركي ام ناك

 وأ ءاهانكس هركي راد مكدحأل ناك نإف :لاق ءابظلاو ريطلا نم حراوبلاو حناوسلاب ريطتلا يف برعلا بهذم لطبأ

 ءاهقيض رادلا موش نإ :ليقو .عيبلاو قالطلاو لاقتنالاب اهقرافيلف ءاهطابترا هركي سرف وأ ءاهتبحص هركي ةأرما

 ؛اهيصاون يف ًادوقعم ريخلا نوك ياني الف ءاهقلخ ءوسو ءاهيلع ىزغي ال نأ سرفلا مؤشو هدلت ال نأ ةأرملا مؤشو
 ءاهقلخ ءوسو اهرهم ءالغ ةأرملا مؤش :ليقو هب مؤاشتلا ياني الف «ةمينغلاو رحألاب ريخلا رسف هنألو ءوزغلاب هنأل

 .اهيف هللا ءاضقب مؤشلا لصحي دق هنأو ءهرهاظ ىلع وه :ةفئاطو كلام لاقو «ئتقي ام معأ اهنأل ؛اهصخو

 نع هجام نباو [50945 258594 :مقر] يراخبلاو دمحأو ١745[ :مقر] كلام هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق

 نع يذمرتلاو ءرمع نبا نع [5775 :مقر ملسمو 0154 (515* :مقر يراخبلا] ناخيشلاو ءدعس نب لهس
 ,65/5] دمحأل ةياور يفو ء[5857 5 :مقر] "سرفلاو ةأرملاو رادلا يفف ءىيش يف مؤشلا ناك نإ" :ظفلب رباح

 هاور "اهقادص ةلقو اهرمأ ليهست ةأرملا نمي" :ثيدحو «"قلخلا ءوس مؤشلا" :ةشئاع نع هريغو ١559١[ :مقر

 امهيبأ نع ةزمحو ملاس نع يرهزلا نع كلام نع هتياور دعب "أطوملا" يف دمحم لاقو 5٠5/9[. :مقر] نابح نبا
 [49/9] سرفلاو ةأرملاو رادلا يفف ؛ءيش يف مؤشلا ناك نإ :لاق ٌدْي يبلا نأ انغلب امنإ :اعوفرم رمع نبا
 ؛يلمحلا نومضملا ىلإ ريشملا ظفللا نم يور ام هيلع لمحيف هل درم ال يورم يقيلعتلا موهفملا نأ :هلصاحو

 دوجوب ةحرصم تاياورلا ضعب نأ دري الف «ةريطلا ثيداحأ يفن مومع نيبو «نيتياورلا نيب اقيفوت مؤشلا دوحوو

 .مهفاف نيروهشملا نيليوأتلا ىلإ نيتريشم اتعقو مامإلا اتياور مث ءاهيف مؤشلا

 سرفلاو رادلاو ةأرملا ف مؤشلا :ًاعوفرم رمع نبا نع يراخبلا ثيدح تحت ”يراسلا داشرإ" يف لاق :رادلا يفف
 ءوس ةأرملا مؤشو ءانورح ناك اذإ سرفلا مؤش نأ يراخبلا نع يورهلا رذ وبأ ظفاحلا لقنو :حاكنلا باتك يف

 رادلا مؤشو «دلت ال نأ ةأرملا مؤشو ءاهيلع ىزغي ال نأ سرفلا مؤش :هريغ لاقو ءاهراح ءوس رادلا مؤشو ءاهقلخ
 ءوس ايندلا يف ءرملا ءاقش نم نإ :ءامسأ ثيدح نم ياربطللو ]774/1١1١[« اهرهم ءالغ ةأرملا موش :ليقو ءاهقيض
 ءاهعبط ءوسو اهرهظ اهعنم :ةبادلا ءوسو ءاهفاريج ثبحو اهتحاس قيض :رادلا ءوس :هيفو «ةبادلاو ةأرملاو رادلا

 .[59865 :مقر 2157/715] اهقلخ ءوسو اهمحر مقع :ةأرملا ءوسو

 ,840/9] نابح نبا هحّحصو ١445[« :مقر 2154/1] دمحأ دنع ًاعوفرم صاقو يبأ نب دعس ثيدح يفو
 ,حلاصلا نكسملاو «ةحلاصلا ةأرملا :ةثالث مدآ نبا ةداعس نم :[؟٠514 :مقر ]2١51/7 مكاحلاو [4.075 :مقر

 :نابح نبال ةياور يفو ءءوسلا بكرملاو ,ءوسلا نكسملاو ءءوسلا ةأرملا :ةثالث مدآ نبا ةواقش نمو ءحلاصلا بكرملاو

 - .[8 ٠77 :مقر 2" 50/9] عساولا نكسملاو ئينهلا بكرملا



 بيثلاو ركبلا ناذئتسا نايب م١8 حاكنلا باتك

 ."احومج نوكت نأف سرفلا مؤش امأو ءاهمحر رفعو اهقلُخ ءوس اهموشف ةأرملا امأو

 0 |بيثلاو ركبلا ناذكتسا نايب]

 نأ ادد ةمطافل افل ركذ اك يبلا نأ :سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ -1

 دل كرك دي ايلع
 ةيانك وهو كبطخي يأ

 ناك :لاق ةريره يبأ نع رحاهملا نع ىيحي نع نابيش نع ةفينح وبأ مس

 ةمركخلا ريثك يبأ نبا
 2 هند نك لي 0 نإ" :لوقي 0 ىدحإ جوزي نأ د اذإ 25 هللا 1

 دحأ

 او مر
 لي لل لور نا ناك :لاق :ةياور فو م الف نإ' :لوقيف اهّردحع

 رتس ي

 .حكنأف بهذ مث "ةنالف ركذي انالف نإ" :لاقف ءاهرذخ ىتأ هتانب نم ةنبا هيلإ بطخ اذإ
 اهتبيغ يف 8

 نإف ءافوطق نوكت ةبادلاو ؛كيلع اهفاسل لمحتو ؛كءوستف اهارت ةأرملا :ءاقشلا نم ثالثو :مكاحلل ةياور فو -

 .[554814 :مقر 20117/5/؟] قفارملا ةليلق ةقيض نوكت رادلاو ءكباحصأ قحلت مل اهتكرت نإو كتبعتأ اهتبرض
 :325 يبلا لاقف دك يبنلا دنع مؤشلا اوركذ :لاق «رمع نبا نع ديز نب دمحم نع رخآ قيرط نم يراخبلا هاورو

 يفف ءيش يف ناك نإ :ًاعوفرم دعس نب لهس نع قيرط نمو «سرفلاو ةأرملاو رادلا يفف ءيش يف مؤشلا ناك نإ
 "داشرإلا" يف لاق «مؤشلا يعي هرخآ يف "أطوملا" يف كلام داز «[5.95 5094 :مقر] نكسملاو ةأرملاو سرفلا

 همهفي امك ال ةنتفلاو ةوادعلا اهنم لصحت نمي مؤشلا صيصخت ىلإ ةراشإ :يكبسلا نيدلا يقت خيشلا نع ًالقن

 اهنإ :لاق نمو «ءاملعلا نم دحأ هب لوقي ال ءيش وهو :كلذ يف ًاريخأت اهل نأو ءاهبعكب مءاشتلا نم سانلا ضعب

 نم عقي ام بسني نمي فيكف رفكلا ءونلا ىلإ رطملا بسني نم ىلع عراشلا .قلطأ دقو «ءلهاج وهف كلذ ببس
 كلذ هل عقاد نمف «كلذ نم. سفنلا رفشف ءردقو اضف ةقفاوم قفتي او: لخاتم هيف نييل اع ةارملا ىلإ رثغلا

 .[؟١1١/759] اهيلإ لعفلا ةبسن دقتعي نأ ريغ نم اهكرتي نأ هرضي الف

 يئاسنلاو ملسمو «رمع نبا نع ناخيشلاو ءدعس نب لهس نع هجام نباو يراخبلاو دمحأو كلام هاور :خلإ ةأرملا امأو

 .اهتبطخل ضرعتي :ليقو ءاهيطخي يأ ةمطاف ني الها :"ةياهنلا" نع "راحبلا عمجم" يف :خل! ةمطافل ركذ .رباج نع

 ."عمجلا" يف امك اهسفن نم يل اهبطخخا يأ ديزل دلع هلاق ىلع اهركذاف يف امك ًارتسو ةيانك ةبطخلا هب ديرأ ركذلاف



 بيثلاو ركبلا ناذئتسا نايب "1 حاكنلا باتك

 تحوز ةشئاغ: نأ :هللا دبغ نب رباح نع ندكتملا نب دمع نع ةفينخ وبأ -5

 .هدنع نم لك هللا لوسر اهرّهجف اهدنع تناك ٌةميتي

 ريالا ىف نيتك ورا نو ىتحت ند نعترلا ددبط نب انابيح نع ةقيتحي قب "4

 ,رمأتست ىتح ركبلا حكتت ال" :و هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ةمركع نبا
 ةتسلا هجرحأ

 جرحخأ :رمأتست ىتح .يعالكلاو ينانشألاو دايز نب نسحلاو ةحلطو ورسح نبا هنع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ
 ٠١91, :مقر دواد وبأو 2٠١١٠ :مقر يذمرتلاو 2١5١9 :مقر ملسمو 2,517 :مقر يراخبلا] ةعامجلا

 مألا حكت ال :لاق د5 يبلا نأ :ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ١41١[ :مقر هجام نباو 2755 :مقر يئاسنلاو

 يورو تكبش نأ :5 لاق ؟اهنذإ فيكو ا!هللا لوسر اي :اولاق ءنذأتست ىح ركبلا حكنت الو ءرمأتست نح

 ء[9119 :مقر] اهتمص اهاضر :ُه# لاق ءيبحتست ركبلا نإ !هللا لوسر اي :تلاق ؛ةشئاع نع يراخبلا

 ءاهسفن يف نذأتست ركبلاو ءاهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا :اعوفرم سابع نبا نع جرخأو ءالصفم ملسم هجرخأو

 21147٠١ ١47١[. :مقر] اهسفن يف اهوبأ اهذأتسي :ةياور يفو ءاقامص اهذإو
 ل لا ا

 نيسح نع ةبيش يبأ نب نامثع نع جرحخأو ءاهيلع زاوج الف تبأ نإو ءامفذإ وهف تتكس نإف ءاهسفن يف ةميتيلا

 نأ تركذف هلك يبلا تنأ ًاركب ةيراحج نأ" :سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع مزاح نب ريرح نع دمحم نب

 0 ا ل

 قيرط فو ءرخآ قيرطب هحرحأ مث .لإ اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا :سابع نبا ثيدح جرخأ مث ءالسرم ةمركع

 سابع نبا نع معطم نب ريبج نبا عفان نع ناسيك نب حلاص نع رمعم نع قازرلا دبع نع يلع نب نسحلا نع هل
 .[(1 1١١ دق د م 4 7:97 7.97 :مقر] رمأ بيغلا عم يلولل سيل :اعوفرم

 ىلوأ منألا :اهنم قيرط يفو «ةددعتم قرطب ءاهيلو نم اهسفنب قحأ مألا :سابع نبا ثيدح يئاسنلا جرخأو
 نع جرحأو «ةريره يىبأ ثيدح جرحأو «ةديج ديناسأ هذهو ءرمأ بيثلا عم يلولل سيل :اهضعب فو ءاهرمأب

 نإ" :"ةهراك يهو اهوبأ اهجوزي ركبلا باب" يف اهنع جرحأو «خلإ نهعاضبأ يف ءاسنلا اورمأتسا :اعوفرم ةشئاع

 ِنأي ىح يسلحجا :تلاقف «ةهراك انأو هتسيسخ يب عفريل هيخأ نبا نيجوز يبأ نإ :تلاقف ءاهيلع تلخد ةاتف

 دق !هللا لوسر اي :تلاقف ءاهيلإ رمألا لعجف «هاعدف اهيبأ ىلإ لسرأف «هتربخأف ع لوس ءاجف دك يبلا

 تبأ نإو :هيفو «ةريره يبأ نع جرخأو ." اعيش رمألا نه ءاسنلل نأ ملعأ نأ تدرأ نكلو «يبأ عنص ام تزحأ

 - .|؟7307 91559 55 9558 517 751 755٠ :مقر] ةميتيلا ثيدح يف امك اهيلع زاوح الف



 بيثلاو ركبلا ناذئتسا نايب ممو حاكنلا باتك

 ىح ركبلا جّوزت ال :ةياور يفو ."نذأتست نح بيثلا حكنت الو ءاقوكس اهاضرو
 حكنت ال" :ةياور يفو ."نذأتست ىح بيثلا حكنت الو ءاقوكس اهاضرو ءرمأتست

 ."نذأتست ىح بيثلا حكنت الو ءافذإ وهف تتكس اذإو «رمأتست ىح ركبلا

 اهنع يفوت ةأرما نأ :سابع نبا نع دهاحم نع زيزعلا دبع نع ةفينح وبأ -آ5
 ريبج نبأ عيفر نبا

 «يدنكلا يدع ثيدحو ةريره يبأ ثيدحو ءاهيلو نم اهسفنب ىلوأ متألا :هيفو ءسابع نبا ثيدح هجام نباو -

 نكلو :هيفو ؛ةشئاع ثيدح وحن ىلع ةديرب ثيدحو ءاهتمص اهاضر ركبلاو ءاهسفن نع برعت بيثلا :هيفو
 141١( :جقر] ركبلا رييخت يف سابع نبا ثيدح جرخأو ؛ءيش رمألا نم ءابآلا ىلإ سيل نأ ءاسنلا ملعت نأ تدرأ

 :مقر] يئاسنلاو ١١١١[ :مقر] دواد وبأو "أطوملا" يف دمحم جرحخأو .[805١ه ءامالك ءكمزالا ,ملالا

 هللا دبع نع يورو «بيث يهو :اهرثكأ يفو ءمادخ تنب ءاسنخ ثيدح ١4077[ :مقر] هجام نباو 4

 يف عمجبو نمحرلا دبع نع كلام لقن ءانهه ضراعتيف اركب ذئموي تناك امنأ :ءاسنخ نع ةعيدو نب ديزي نبا
 لاا :مقر] ةريره يبأ ثيدح يدذمرتلا جرخأو 1 تناك امهنأ هللا دبع نع كرابملا نبا لقنو 5 اًموك

 ةريره يبأ ثيدحو سابع نبا ثيدحو «ةريمع نب سارغلاو ةشئاعو سابع نباو و رمع نع بابلا يفو :لاقو
 تاياورلا هذه لكو .رمع نباو ىسوم نأ نع بابلا يفو :لاق ءهنّسحو تبأ نإ ةميتيلا ىلع زاوجلا مدع يف

 .ريرقتلا نم ذبنب اهيلع رابحإلا مدعو ءاهسفنب ةغلابلا جيوزت ىلع كل ةفينح يبأل لئالد
 هيبأ نع ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإ قيرط نم "ديناسألا ةوالح يف دينافلا" يف يطويسلا هاور :تلق :رمأتست
 نم اهسفنب ىحأ ميألا :هعفر سابع نبا نع ريبج نب عفان نع لضفلا نب هللا دبع نع كلام نع مامإلا هدج نع
 «ميهاربإ نب يككم نع مامإلا ةياورك رغاصألا نع رباكألا ةياور نم اذهو .اهرارقإ اهتمصو رمأتست ركبلاو ءاهيلو

 "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو :؛كلام نع يروثلا نع جيرج نبا نع يمنزلا ملسم نع يعفاشلا ةياورو
 اورمأ :اعوفرم ةريمع نب سارغلا نع ١7[ 4417 :مقر 23177/7] "هننس" يف يقهيبلاو «[551 :مقر ]٠١8/107«

 نع هانعمي ناخيشلا هحرخأ :نذأتست ىتح .اهتامص ركبلا نذإو ءاهسفن نع برعت بيثلا نإف ءنهسفنأ يف ءاسنلا

 نهئابآ ىلإ ءاسنلا رمأ :هعفر ىسوم يبأ ثيدح نم درو :اقوكس اهاضرو .سابع نبا نع ملسمو ؛ةشئاع
 .هنع "هخيرات" ف بيطخلاو «"ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ ؛ءتوكسلا نهاضرو

 هجام نباو (1579 :مقر] يئاسنلاو 7١35| :مقر] "دواد يبأ ننس" يفو :نابيش ثيدح تحت يراقلا لاق :اهنع يفوت

 لَك يبلا تنأ أركب ةيراج نأ :سابع نبا ثيدح نم [1459 :مقر :77/1] "دمحأ مامإلا دنسم"و ١10[ :مقر]
 جرخأو «حيحص اذه سابع نبا ثيدح :ناطقلا نبا لاق يي يبلا اهرّيخف ؛ةهراك يهو اهجوز اهابأ نأ تركذف

 [01 :مقر ,71754/5] "ناتهراك امهو امهوبأ امهحكنأ ركبو بيث حاكن در هو يبلا نأ" :سابع نبا نع ئطقرادلا



 بيثلاو ركبلا ناذئتسا نايب م84 حاكنلا باتك

 تتأف رخآلا نم اهجوزو اهجوزي نأ بألا ىبأف ءاهبطخف اهدلو مع ءاج مث اهجوز
 هايإ اهجيوزت ركنأ هاضرتو هديرت يهو اهجوز وحخأ 1

 :لاق ”؟وله لوقت ةث ام" :لاقف ءرضحف اهيبأ ىلإ ثعبف .هل كلذ تركذف 5 يبنلا ةأرملا

 5 يفو اهدلو مع اهجوزو امهنيب قرفف ءهنم ريخ وه نمم اهتجوز ٍنيكلو تقدص
 هاضرت تناك يذلا اهدلو مع نم

 5 ءلحرلا نم اهجوزف ءاهيبأ ىلإ رخآ لجرو اهدلو مع اهبطح ءامسأ نأ :سابع نبا

 اهاضر ريغب رعخألا

 لاقو «مامه لا نبا هب حرص امك حيحص ثيدح اذهو :سابع نبا ثيدح ةياور دعب زيزعلا دبع ثيدح تحتو -

 بيث يهو اهوبأ اهجوز ىلا مادخ تنب ءاسنخ هذه تسيلو ,حيحص اذه سابع نبا ثيدح :ناطقلا نبا

 رعاك تناك ادا راتعملا يوورفلا ىلع ايت كار ا نجي إذ جاكت © ىتاحز :هتهركف

 نبا لاق ءامهددعت لمتحيو ءححجرتت يراخبلا ةياور نكل ارك لاك انآ هوو ةاينيدكت "نب" يف يئاسنلا

 امهحكنأ ركبو بيث حاكن در هك يبلا نأ" :سابع نبا نع نيطقرادلا جرحأ ام ناتنث اممنأ ىلع ليلدلاو :ناطقلا
 .[037 :مقر ء75714/5] "ناتهراك امهو امهوبأ
 5 هللا لوسر تنأف ءكلذ تهركف بيث يهو اهجوز اهابأ نأ" :مادخ تنب ءاسنخ نع يراخبلا ىور خا اهجوز

 ,.حيحص سابع نبا ثيدح :ناطقلا نبا لاق اركب تناك افأ :يئاسنلا ىورو «[5174 :مقر] "هحاكن ٌدرف

 هنع ئيطقرادلا ىورو ءركب هذهو ةبيث تناك اهأل ؛يراحبلا دنع اهثيدح يلا مادخ تنب ءاسنخ ةأرملا هذه سيلو

 ديعس ىورو «فيعض هدنسو «| 57 :مقر ؛774/8] "ناتهراك امهو امهوبأ امهحكنأ باراك لك در" :هعفر

 3ك يبلا ىلإ ةأرما تءاح :ةملس يبأ نع عيفر نب زيزعلا دبع نع صوحألا يبأ نبا نع "هننس" يف روصنم نبا
 لاق ءتئش نم يحكناف يبهذا ءكل حاكن ال :اهيبأل لك لاقف «ةهراك انأو ًالحر يحكنأ يبأ نإ :تلاقف
 دقعني هنأو «ةيلك هيف تاراتخم نهو ةغلابلا ءاسنلا ديب حاكنلا نأ ىلإ ريشم وه :تلق ,ديج لسرم اذهو :ظفاحلا

 «[1559 :مقر 2307/1] "اهرّيخف" :هيفو ءهوحن سابع نبا نع دمحأ ىورو ءاضيأ يلو الب دقعنيو نمترابعل
 .الوصوم بويأ نع يروثلا نع ديوسلا نب بويأ هجرخأ نكل «هلاسرإ باوصلا :ليقو ؛تاقث هلاحرو
 .اهيلو نم اهسفنب قحأ اهفوكل :امهنيب قرفف .اهسفن ءاضر مدعو «جيوزتلاو «ءابإلا نم :كلذ تركذف
 تنب اهلعل ءراتخملا وه ام ىلع ةلدبم ةزمهلا نأل ؛فلألاب ال ثينأتلاو ةيملعلل فورصم ريغ ةأرما مسا :ءامسأ نا

 ديز نب ديعس تنب وأ باطخلا نب ديز تنب نوكت نأ نكميو «ةيراصنألا نكسلا نب ديزي تنب وأ ةيراصنألا لكش

 يف انهه مهريغو ةيعفاشلا نيبو اننيب فالخلا نأ ملعا .ةيمعثخلا سيمع تنب الو قيدصلا تنب تسيلو «ورمع نبا
 زوجي ال وأ ةغلاب تناك اذإ يلو الب اهسفني هالوتت نأ زوجي لهو ؟ءاسنلا ةرابعب دقعني له حاكنلا نأ لوألا :نيعضوم

 َنْحكْنَي نأ َنُهولَضْعَت الفإ» :ىلاعت هلوقب ًالالدتسا زاوحلاو داقعنالا مدع ىلإ ابهذ دمحأو يعفاشلاف ؟دقعني الو

 - ءاهجوز حاكن نع هتخأ عنم هنأ راسي نب لقعم نع يور ام ىلع ءايلوألل باطخلا نأ ىلع ءانب 00:ةرقبل) َنهَحاَوْرأ



 مع

 بيثلاو ركبلا ناذئتسا نايب ممم حاكنلا باتتك

 .اهدلو مع اهجّوزو لجرلا نم اهعزنف ءهيلإ كلذ تكتشاف ٌدْكُي يبلا تتأف

 ؛هالوتي هنأو «يلولا ديب حاكنلا نأ ملعف «نيعم لضعلا نع يهنلل نكي م لحدم يلولل نكي مل ولف تلزنف -
 اهلاق لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اأ :اعوفرم ةشئاع ثيدحك بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألابو

 هنّسحو ١١١7[ :مقر] يذمرتلاو ١419[ :مقر] هجام نباو يئاسنلاو ٠١87[ :مقر] دواد وبأ هجرحأ ءاثالث

 دوعسم نبا ثيدحو «هريغو ١١١١[ :مقر] يذمرتلا هحرحأ يلوب الإ حاكن ال :اعوفرم“ ساو يبأ ثيدحو

 23١ :مقر 2370/9] "لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال" :اهيف هاور رمع نباو «"هننس" يف يطقرادلا هاور

 يلوب الإ حاكنلا زوجي ال" :نيصح نب نارمع ثيدحو «مكاحلا هاور "يلوب الإ حاكن ال" :سنأ ثيدحو
 نإف ؛اهسفن ةأرملا جوزت الو «ةأرملا ةأرملا جوزت ال :اعوفوو ةريره يبأ ثيدحو «يقهيبلا هاور "لدع يدهاشو

 قعود ةارما اعأ ::اعوقررم لس نإ ذاع يدعو ء| اناا :مقر] هجام نبا هاور اهسفن جوزت ىلا يه ةينازلا

 نم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف «يلوب الإ حاكن ال :اعوفرم رباج ثيدحو ءيدع نبا هاور ةيناز يهف يلو ريغب
 تجوزت ةأرما ام :اعوفرم هد يلع ثيدحو ]859517 :مقر ]١854/4., "طسوألا" يف يناربطلا هاور هل يلو ال

 دادقملاو رذ يبأو رمع نبا نع اضيأ بابلا يفو ؛"لماكلا" يف يدع نبا هاور لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب
 :هيلإ ضيوفتلاو هدصاقمل داري حاكنلا نأ وهو لوقعملابو هو شحح تنب بنيزو ةملس مأو ةمرخم نبا روسملاو

 .رايقخالا تائيس رارتغالا تاعيرس «نيدو لقع تاصقان نمنأل ؛امب لخم
 ريغ يف ضارتعالا يلولل نكل «ةياورلا رهاظ يف ًاقلطم زاوحلاو داقعنالا ىلإ اوبهذ ارخآ هابحاصو ةفينح وبأو
 ءاهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا :انركذ امك هريغو ١57١[ :مقر] ملسم هحرخأ امم ةيفنحلا تلدتساو «وفكلا

 وه اذهو ءاهجوز اهنع قوتم وأ ةقلطم ًابيث وأ تناك اركب اهل جوز ال نم :ميألاو ءاهسفن يف نذأتست ركبلاو
 ؛زاحملا طقسيو نكمأ ام يقيقحلا ئععملا داريف ءعامجإلاب ةانثتسم ةغلابلا ريغو ءانهه دارملا وهو «يوغللا هانعم

 .بيثلا هب داري الف «ةقيقحلا رذعت دعب ربتعت امنإ ركبلا ةلباقم وهو زاحم ا ةنيرقو «ةقيقحلا ناكمإل

 يفانيف ءدوقعلا رئاس يف امك دقعلا ةرشابمو يلوتلاو رايتحالاو نذإلا لوانتتف ,ةقلطم ةيقحألا نيريدقتلا الك ىلع مث

 «(؟819 :ةرقبلا) 4نهَحاَوْرَأ نحكني نآظو «(57.0:ةرقبلا) ك(ُةَرْيَغ ًاجْؤَر مكنت ىَّتَح :ىلاعت هلاوقأبو .يعفاشلا بهذم

 نم يحكنا" :ءاسنخ ثيدح نم قازرلا دبع هجرحأ امو «(574:ةرقبلا) َنهِسْفْنأ يف َنَلَعف اًميف َُكلَع حان الفإلو

 وأ «يلقعلا زاحما ىلإ راصي الو «ةقيقح لعافلا ىلإ نوكت نأ ةبسنلا يف لصألاو ١٠١017[« :مقر ١ 47/5] "تئش

 يف رمأ ءابآلا وأ ءايلوألل سيل هنأ :اهيفو «ثيداحألا نم اقباس انيور امبو انهه تسيلو «ةرورضل الإ فذحلاب زاحبا
 حصفي امك جاوزألل وه امنإ باطنخلا نألف «ةيآلا نع امأ :يعفاشلا هوجو نع باوجلاو .ةغلابلا بيثلا وأ متألا قح

 نآرقلا صن فال ءايلوألا ىلإ باطنخلا لعجو «+0:ةرقبل) َنُهَلحَأ َنْهَلَبف َءاَسّنلا ُمُتقَلط اًذإَوإ» :هلبق هلوق هنع

 - ,"اطوملا حرش ىفصملا" يف يلهدلا ريهاشم ضعب هراتخاو «"هريسفت" يف يزارلا رخفلا هققحو «هقابس يف هحيرصو



 اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا عانتما نايب "15 حاكنلا باتتك

 اهاضر ريغب اهوبأ اهجّوزف ءاهدلو مع اهبطخف اهجوز اهنع يفوت ةأرما نأ :ةياور يفو

 :225 لاق دلك يبلا اعدف .هل كلذ تركذف دك يبلا تتأف ءرخآ لحر نم
 ةيضقلل هيلإ ةعفارم

 سا ||

 نيبو اهنيب لك يبلا قرفف «هنم ريخ وه نمم اهتجوز :لاق "؟اهاضر ريغب اهتجوزأ
 اهئازإب مدعلاك يلولا نأل ابسن وأ الام وأ انيد ماهفتسالا ةزمهي

 هنم اهو ءاهجوز اهنع يفوت ةأرما نأ :ةياور فو .اهدلو مع نم اهحّوزو ءاهحوز

 ريغب هريغ نم اهحّوزو ىبأف ؛هينحوز :تلاقف ءاهيبأ ىلإ اهدلو مع اين
 هيلو مك اهوبأ يدلو مع نم

 اهتجحّوز معن :لاقف كلذ نع هلأسف هل كلذ تركذف قص يبلا تتأف ءاهنم ئضر

 امر مع نب اههوروب اجو ربل راتاباحلاو عا وم ريع وع نم

 [اهتلاخخو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا عانتما نايب]

 . لَك يبلا نع هدد يردخلا ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع نع ةفينح وبأ -
 ديعس نب

 ةوق" يف يعفاشلا يطويسلا لاق هنأ ىلع ءافعضو ليهاجم اهيف فاعض امنأ وهف «ثيداحألا نع باوجلا امأو -

 يفن ىلع ةفينح وبأو «ةحصلا يفن ىلع روهمجلا هلمح :يلوب الإ حاكن ال :25 هلوق ف "”يذمرتلا حرش يذتغملا

 ةهبش وفكلا ريغ حاكن يف معن .غولبلاب لصحي تافرصتلا يف رايتحالا نألف ؛لوقعملا نع باوجلا امأو .لامكلا

 ل نيفرطلا نم ةيلقعلاو ةيعمسلا هوجولا ليصفتو اذه ؛هيف ضارتعالا يلولل ناك اذلف «رايتحالا ءوس

 .ملسمو يراحبلا حورشو "ريدقلا حتف"و "ةيانبلا" نم بلطي باوصلا هجو ىلع
 بهذف ؟ال وأ ةغلابلا ريغلا ركبلا يف امك حاكنلا يف اهيلع يلولا رابحإ نكمي له ةغلابلا ركبلا نأ :يناثلا ماقملاو

 ةلصفم ةلأسملاو «ةراكبلا هدنعو ءرغصلا اندنع ةربحملا ةيالولا ةلع نأ :لصألاو «يناثلا ىلإ ةيفنحلاو لوألا ىلإ ةيعفاشلا

 رهظت ةديدع هوجوب ةيفنحلا بهذم ديؤت ةقباسلا ةيورملا ثيداحألاو ءاهنم بلطيلف ءالقعو اعمس ةروكذملا بتكلا يف

 ناكف اهنبا امأو «لوألا ماقملا يف ةيفنحلا ديؤي ننسلا باحصأ هاور ام ىلع يلو ريغب ةملس م أ حاكن مث ءلمأتلا دعب

 ىضري ال بئاغ الو رضاح ءايلوألا نم سيل نأب دك ينلا هعفد يلو ا سيل نأ رذعلا تنّيب اذإو «قافتالاب ًاريغص
 .مهفاف ؛هريغو يرهزلا هلاق امك هلامكو همامت نم لب «دقعلا ناكرأ نم يلولا سيل نأ ملعف ءرمألا اذهب

 ملسم هحرخأ ثيدحلاو :"دئاوف" يف يعلخلا هجرخأ هقيرط نمو «عيزب نب هللا دبع هنع هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 يتآلا يبعشلا ثيدح امأو 25٠١8 01١١[« :مقر] رباح نعو هنع يراخبلاو /١40[« :مقر] ةريره يبأ نع
 - .هحّحصو [؟1917 :85957 :مقر] يئاسنلاو ١١75[ :مقر] يذمرتلاو ١١55[ :مقر] دواد وبأ هحرحأ دقف



 اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا عانتما نايب مما حاكنلا باتك

 ."اهتلاعخو اهنّمع ىلع ةأرما جوز ال" :لاق
 لاق :الاق ءامكُض ةريره يبأو هللا دبع نب رباج نع يبعشلا نع ةفينح وبأ -554

 595ه ةأرملا حكمت ال" :325 هللا لوسر

 هاورو ء[0١١4 :47ال/4و 24١١5 :مقر «4؟55/9] "هحيحص" يف نابح نبا هاورو «يذمرتلا هنتسحو -

 51١١[( :مقر] رباج نع يبعشلا نع لوحألا مصاع قيرط نم يراخبلاو «رماع نب ةبقعو رمع نبا نع ملتسم
 متعطق دقف كلذ متلعف اذإ مكنإف :دازو هنع يناربطلا اذكو «سابع نبا ثيدح نم هحّحصو نابح نبا هجرخأو

 .فيَد ةباحصلا نم ةعامج نع قرط نم يور :لاقو «يقهيبلا هدروأ كلذكو ؛مكماحرأ
 ,مألا ةهج نم ولو دحلا تحأ امهانعم فو «ةقيقح اذهو «مألا تحأو بألا تأ ةلاخلاو ةمعلاب دارملا :جّورتت ال
 نيتأرما لك نيب عمجلا مرحي هنأ :ةطباضلاو ءبألا لبق نم ولو تلع نإو اهمأو ةدحلا تمحأو ءالع نإو هيبأ تححأو

 عم رم امك محرلا ةعيطق نم هيف ام :كلذ يف ىعملاو ءامهنيب ةحكانملا تمرحل اركذ امهادحإ تناك ول ةبارق امهنيب

 ؛اهتمع وأ اهمع تنبو ةأرملا نيب الو ءاهتلاخ وأ اهاحخن تنبو ةأرملا نيب عمجلا مرحي الو «نيترضلا نيب ةيوقلا ةسفانملا

 .[5931/11] "يراسلا داشرإ" يف هلاق اذك ؛هيلع ىرخألا مرحت مل ًاركذ امهادحإ تردق ول هنأل
 ةلالد كلذ وأ «ةبارقلا برق نيب محرلا ةعيطق ةمرح وه عماجلاو ,سايقلا قيرطب نيدهتحما ةمئألا نم طابنتسا اذه مث

 وأ «نيقيرطلا نيذمي ةلاخلاو ةمعلاب مألا وأ بألا ةهج نم تلع وأ ءالع نإو ةدجلاو دحلا تحأ تقحلأو ؛صنلا

 رفعج نب هللا دبع عمجو :يراخبلا لاق مع نبا نيب الو ءاهحوز تنبو ةأرما نيب عمجلا عنتمي الو ءعامجإلا قيرطب
 يف اذك "تايدعجلا" ف يوغبلا هلصو امث اذهو .هتأرما دوعسم تنب ىليلو هتنبا بنيز يأ يلع ةأرماو يلع ةنبا نيب

 نب نسحلا عمجو :لاق مث «ةرم نسحلا ههركو هب سأب ال :نيريس نبا لاقو :يراخبلا لاق ؛["1١/85] "داشرإلا"
 للكمهلا] "داشرإلا" يف اذك يلع نب رمع تنبو يلع نب دمحم تنب امهو «ةليل يف مع نبا نيب يلع نب نيسحلا

 «(؟ ؛:ءاسنلا) مك ءاَرَو اَم ْمُكَل َلِجَأَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛مرحت هيف سيلو :لاق ؛ةعيطقلل ديز نب رباج ههركو :لاق
 .هانعم يف تسيل رومألا هذهو «هلاوقأ نم طبنتسي امو عراشلا يأر ىلإ ضوفم ةعيطقلا يف ةمرحلا ديدحت ةلمجلابو
 يراخبلا يفف ءبسنلا ةمحلك ةمحل عاضرلا نإف ؛نيتيعاضرلا ةلاخلاو ةمعلا لاح اذكهو :خلإ اهتمع ىلع

 يل تلح ام بيبر نكت مل ول :اعوفرم ةرد يأ ةملس مأ ةنبا قح يف ةبيبح مأ ثيدح نم “01١[ :مقر]
 .ةعاضرلا نم يأ ةنبا افإ 1 ملح ام يرخمت ف وكنا ول هللاوف :قيرط يفو «ةبيوث اهابأو ئتعضرأ

 . دانسإك رباج نع يبعشلا نع يراخبلا يفف ؛ةعامجلا هاور :حكنت ال .ورمع وبأ ليحارش نب رماع .يعضلا نع
 يبعشلا نع نوع نباو دواد لاقو :لاق «"اهتلاخ وأ اهتمع ىلع ة ا :اعوفرم مامإلا

 - ءاهتلاخو ةأرملا نيب الو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال :اعوفرم ةريره يِبأ نع جرعألا نعو ءاقيلعت ةريره يبأ نع



 اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا عانتما نايب 1/ حاكنلا باعك
 1 ل تال... اف سونج "اتاك: اتا ناجح: و16109 ارو د1 ا ا لا يتلا لا 2االل او سا

 كلتب اهيبأ ةلاخخ ىرنف ؛"اهتلاخو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ تي هللا لوسر ىف" :ةريره يبأ نع ةصيبق نعو -

 ء[١١٠51 81١١9, :مقر] بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم اومرح :تلاق ءاف## ةشئاع نع ئثدح ةورع نأل ؛ةلزنملا

 ىف :ةريره يبأ نع كارع نعو ءأطوملا دانسإك ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام نع ملسم هجرخأو

 حكنت ال :ةريره يبأ نع ةصيبق نعو ١5٠04[. :مقر] اهتلاخو ةأرملاو اهتمعو ةأرملا نهنيب عمجي نأ ةوسن عبرأ نع

 نع ةملس يبأ نعو «يراخبلا نم رم امك هنع قيرط يثو «ةلاخلا ىلع تعألا ةنبا الو ؛خألا تنب ىلع ةمعلا

 نب كارعو ةصيبقو جرعألا تاياور يئاسنلا جرحخأو ءاهتلاخ ىلع الو ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال :ةريره يبأ

 «قيرطب اهضعبو «قرطب اهضعب هذ ةريره يبأ نع يبعشلاو دمحمو ةملس يبأو راسي نب كلملا دبعو كلام

 نباو مايا ال نباو «رباج نع يبعشلا نع بيلك نب مصاع نع ةبعش تاياورو

 .[ هد عة ا هية جقرإ ارصتخمو الوطم تاعوفرم اهلك رباح نع ريبزلا يبأ نع جيرج
 ديعس يبأ نع راسي نب ناميلس يياور اهريغ نمو اعوفرم ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم ةياور اهنم هجام نباو

 ةمركع ثيدح يذمرتلاو 151٠0 ١3731[« 41575 :مقر] نيعوفرم هيبأ نع يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب يبأو

 بابلا فو :لاق ١١7[« :مقر] اعوفرم ةريره يبأ نع يبعشلا رماعو ؛ةريره يبأ نع نيريس نباو سابع نبا نع

 «بدنج نب ةرمسو ىسوم يبأو ةشئاعو رباجو ةمامأ يبأو ديعس يبأو ورمع نب هللا دبعو رمع نباو يلع نع
 ةلاخلا وأ ءاهتلاخخ ىلع ةأرملاو ءاهيخأ تنب ىلع ةمعلاو ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ ىمن' :يبعشلا ثيدح ظفلو

 يبأو سابع نبا ثيدح :لاق مث ."ىرغصلا ىلع ىربكلا الو ءىربكلا ىلع ىرغصلا حكنت الو ءاهتخأ تنب ىلع

 3 ل ا لهأ ةماع دنع اذه ىلع لمعلاو .حيحص نسح ثيدح ةريره

 حاكنف اهيخأ تنب :ب ىلع ةمعلا وأ ءاهتلاحس و أ اهتمع ىلع ةأرما حكن نإف ءاهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجي

 ادهن كلاس .هنع ىورو «ةريره ابأ يبعشلا كردأ :لاق مث ,ملعلا لهأ ةماع لوقي هبو ,خوسفم امهنم ىرحخألا

 ةريره وبأو «نينامثلا نم وحن هلو «ةئاملا دعب تام هنإف ؛رهاظ ةريره ابأ هكاردإ :لوقأ .حيحص :لاقف ءاذه نع

 .[85177 :مقر] "بيرقتلا" يف امك نيسمحو عست وأ نامث وأ عبس ةنس تام

 ىلع ةأرملا حكنت جل :نيعأ لوألا فصنلا نم "هدنسم" يف دمحأ هجرخأو «نيثيدح يف ملسم هقرف :اهتمع ىلع

 نسحلا ثيدح نم "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا هاور هنيعب اذكو ١[« 47174 :مقر ؛78/] اهتلاخ ىلع الو اهتمع

 اذإ مكنإف :لاقو «يناربطلا دازو «ةملس نب ديسأ نب باتع نع دلاخ نب بويأ ثيدح نمو «بدنج نب ةرمس نع

 :لاق :ةحلط نب ىسيع نع "هليسارم" يف دواد وبأ ىورو 119404 :مقر ]/27١148/9 مكماحرأ متعطق كلذ متلعف
 تبجوأ دواد يبأ ةياورو «يناربطلا نم ةدايزلا هذهف ؛"ةيعطقلا ةفاخم اهتبارق ىلع ةأرملا حكنت نأ دكني هللا لوسر ىمن"
 ءاهلصو ضرفي ةبارق لك ىلإ عمجلا ةمرح وهو ءروكذملا مكحلا يدعت بجويف «ةعماجلا ةلعلا ىلع صنلاو «سايقلا

 - 2 .ىرعألا هل لحي مل اركذ امهادحإ ضرف ول يلا ةمرحما ةبارقلا نم ءاهقفلا هركذ يذلا لصألا هنمضت ام يهو



 ةعتملا ةمرح نايب نكح حاكنلا باتك

 ."ىربكلا ىلع ىر ىرغصلا الو ؛ىرغصلا ىلع ىربكلا حكنت الو ءاهتلاخ ىلع الو

 [ةعتملا ةمرح نايب]

 . اعلا نع ف يل نأ م نأ نع يره عافيح وأ 1
 1 د ا

 ردصلاو ةمألا هاقلتو ءانيور امك امهريغو كابح نباو ملسم يحيحص يف تباث روهشم ثيدحلا اذه نأ ملعاو -

 ةريره وبأ مهنم ةباحصلا ءاربك نم ريفغلا محلا هاورو ؛مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا نيب رهتشاو «لوبقلاب لوألا

 نب سنأو «بدنج نب ةرمسو ىسوم وبأو ةشئاعو يردخلا ديعس وبأو دوعسم نباو ءرمع نباو سابع نباو رباجو
 «باتكلا ىلع ةدايزلا هب زوجيف 57 ديسأ نب باتعو ةضاشأ وبأو بلاط يبأ نب يلعو ورمع نب هللا كبعو كلام

 "ام" ةظفل نأ ىلع قلطملا دبيقت ةت ال همومع صيصخت امك دارملاو «(: ة:ءاسنلا ك(ْحُكْلَد َءاَرَو اَم ْمُكَل لِجأَول :هلوق وهو

 يقبف ءاضيأ امهريغو ةيسوحملاو ةكرشملاب صوصخم مومعلا نأ ىلع هيف ةدكؤم ةمكحم ال هل ةلمتحم مومعلا ةفيعض

 دنع فلا نإ: :ةيقاليا ىلع ماني« يروتلا فلافل لإ حاس قلق ذهن لغو ءاصر ا ةدحاولا رع مضيع روك ايل
 ."ريدقلا حتف" نم بلطيلف مامهلا نبال لاقم انههو «دحاولا ربخب باتكلا صيصخت زاوحج نييلوصألا روهمج

 نك نإ :اعوفرم سابع نبا نع نابح نبا دنع امك محرلا ةعيطق  ةفاخم هيف ةلعلا نأ مهضعب معز :اهتلاخ ىلع الو

 ىوريو «ةلاحو لاخو معو ةمع تنبك اهل ةبيرق لكو ةأرملا نيب مكحلا اورحأف ,نكماحرأ نتعطق كلذ نئلعف اذإ

 ةفاخم :مهضعب لاقو ءءاطع نع تاياورلا تفلتحاو ديز نب رباجو ةداتقو ةمركعو ةحلط نب قاحسإ نع كلذ

 نم سايق وهو «ةباحصلا نع كلذ ىوريو «ىرحخألا هل لحت ملف اركذ امهادحإ ضرفب ةمرحملا ةبارقلا يف ةعيطقلا

 .لحلا مدع عم امهنم لك ضرف عماجلا مث «ثيداحألا هذهو «(7:ءاسنل) «(نْيَتْخَألا نيب اوُعَمْجَت َنَأَو» :ةيآلا
 ربيخ ةوزغ ماع ىمن' :هعفر رمع نبا نع عفان نع مامإلا كىورو :ةعتمملا نع .ملسم نب دمحم باهش نبا وه :يرهزلا

 ىجي يبأو «بيبح نب ةزمحو «ميهاربإ نب يكم قيرط نم يئراحلا هاور اذك "ءاسنلا ةعتم نعو «ةيلهألا رمحلا موحل نع
 نب قاحسإ نب دمحأو ريكب نب سنويو ؛جاجحلا نب ناقاخو 2« ىسومه نب هللا ديبعو (مثيملا نب ورمعو «ينامحلا

 نب دمحمو ,فسوي يبأو «رمع نب دسأو «ليذهلا نب رفزو ءبجاح نب رصن نب ىييو ءىسوم نب لضفلاو ءفسوي
 مهجلا يبأ نباو «يدسألا ةيزخ نباو «عناه نباو «ئرقملاو ءرافصلا ليوخو «رانيد نب نامثعو دايز نب نسحلاو «نسحلا

 ناخيشلا هجرخأ ثيدحلاو «"نيحفاسم انك امو" :ءاسنلا ةعتم :هلوق دعب مهنم ةعامج دازو «مامإلا نع مهلك

 - تقوملا حاكنلا وه :ةعتملاو .ةدايزلا هذه نودب يلع ثيدح نم ١14017[ :مقر ملسمو 47١7« :مقر يراخبلا]
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 يقبو خسن مث نيلوقلا فالتخا ىلع ارارم وأ نيترم ًالالح ناك «ةعتملا وأ عتمتلا ظفلو ؛قادصلا نييعت عم -

 مامإلا نأ ملع .حاكنلا ضارغأ رئاسو دلاوتلا نود عتمتلا درحم هنم ضرغلا نأل ؛كلذب يمس «ةمايقلا موي ىلإ هعرحت

 ةعتم مرح" :ظفلب اعوفرم ةفيذح نع ريبح نبا نع دامح نع اهاورف «ةريثك ةفلتخم ديناسأب اهتمرح ثيدح ىور
 اذكه "ةعتملا حاكن نع ربيخ موي ىمن" :هعفر رمع نبا نع عفان نع اهاورو ءفسوي وبأ هنع هاور اذكه "ءاسنلا

 موي ىمت' :ظفلب رمع نبا نع راثد نب براحم نع اهاورو .هريغو بهو نبا ديناسملا لهأ نم ةعامج هنع هاور
 حابصلا هنع هاور اذكه "ءاسنلا ةعتم نع ىمن" :ظفلب هعفر سنأ نع يرهزلا نع اهاورو «"ءاسنلا ةعتم نع ربيخ

 ,"ةكم حتف موي ءاسنلا ةعتم نع ىمن" دما هعفر ةربس نب عيبرلا نع هللا دبع نب سنوي نع اهاورو «براحم نب

 ةفينح وبأ :لاق هنكل ؛هحولا اذه نم اضيأ يناربطلا هجرخأو ."جحلا ماع" :ةياور يفو ,"حتفلا ماع" :ةياور يفو

 .ةورف يبأ نب هللا دبع نب سنوي نع ةفينح وبأ :"يعالكلا دنسم" يف يذلاو «يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نع

 :ةياور فو «"حتفلا ماع ءاسنلا ةعتم نع ىف" :ظفلب «هعفر ةربس نب هللا دبع نب دمحم نع يرهزلا نع اهاورو

 .هيبأ نع ةربس نبا نع يرهزلا نع :ةياور يفو «ةربس لآ نم لحجر نع يرهزلا نع
 ةثالث دك دمحم باحصأل ةصخر تناك امنإ ءاسنلا ةعتم :ظفلب هذ دوعسم نبا نع ميهاربإ نع دامح نع اهاورو
 ديناسأب هنع تاياور عبس هذهف «ثاريملاو قادصلاو حاكنلا ةيآ اهتخسن مث «ةبوزعلا هيلإ اوكش ءمهل ةازغ يف مايأ

 دوعسم نبا نع ١501[ :مقر ملسم]و ء[55784 «557 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هحرخأ ثيدحلا لصأو «ةفلتخم

 :385 لاقو «ةعتملا نع ىمن :ظفلب نهملا دبعم نب ةربسو ريبزلا نباو سابع نبا نع ملسمو يلعو ةملسو رباجو
 :مقر] ةربس ثيدح يف اذه ,"هذحأي الف ائيش ىطعأ ناك نمو «ةمايقلا موي ىلإ اذه مكموي نم مارح ان الأ

 :مقرإ "عادولا ةجح يف اهنع ىمن هنأ" :ةربس هيبأ نع عيبرلا ثيدح نم دواد وبأ ىورو ١505[« هه

 .يرهزلا باحصأ نم فالتحخالا لهو 20

 دنع نمي اوعتمت اوناك يتاوللا ءاسنلا اوعدو مهنأو كوبت ةوزغ ىلإ اوجرخ امل اهمرح هنأ :رباج نع يمزاحلا ىورو
 ىمن مث ًاثالث ةعتملا يف ساطوأ ماع صخر" :هعفر ةملس نع ملسم ىورو «عادولا ةينث تيم ذئموي نمف «ةبقعلا

 انك" :دوعسم نبا نع ١|[ 10 5 :مقر ملسمو 501/١« :مقر يراخبلا] ناخيشلا ىورو 6 :مقر] "اهنع

 بوثلاب ةأرملا حكنن نأ انل صر مث ؛كلذ نع اناهنف ء.يصختسن الأ اليف ءاسن ان سل 2 5 هللا لوسر عم وزغن
 :هدد يلع نع اجرخأو (60:ةدئامل) هكّْدُكَل هللا ََحَأ ام ِتاَئيَط اوُمَرَحُت ال اوُنَمآ أ َنيِذْلا اَهيَأ اي :هللا دبع أرق مث ؛ "لجأ لأ

 ىلع يعطق اهعومجم ةلدأ اهلك اهلاثمأو هذهف "هنع اناف نح جرخن مل مث ةكم انلخد نيح حتفلا ماع ةعتملاب انرمأ"

 نب دمحم امهيبأ نع بلاط يبأ نب يلع نب دمحم يبا هللا دبعو نسحلا ةياورب يراخبلا جرخأو .ةعتملا ةمرح

 - ©511٠[( :مقر] "ةيلهألا رمحلا موحل نعو «ةعتملا نع ىمن دك يبنلا نإ" :سابع نبال لاق هنأ ىلع هيبأ نع ةيفنحلا



 ك2 ىمف دي هللا لوسر نأ :افمُذ رمع نبا نع براحم نع ةفينح وبأ -؟ا/١
 يفوكلا يضاقلا راثد نبا

 امهدج نع امهيبأ نع نيروكذملا هللا دبعو نسحلا نع يرهزلا نع كلام نع هتياورب "أطوملا" يف دمحم هجرخأو -
 :الاق ؛عوكألا نب ةملسو هللا دبع نب رباج نع روكذملا نسحلا نع يراخبلا جرخأو «[08 :مقر ]١/547(

 ةملسو سابع نبا نع جرتخأو ءاوعتمتساف اوعتمتست نأ مكل نذأ دق هنإ :لاقف دلك هللا لوسر اناتأف شيح يف انك

 .خوسنم هنأ 25 يبلا نع هد يلع هنّيبو :يراخبلا لاق مث «[511 01107 :مقر] اهليلحت ثيدح عوكألا نب
 نب رفعج نع يقهيبلا لقن دقو «ضفاورلا الإ اهميرحت ىلع عامجإلا عقو دقو :"يراسلا داشرإ" يف ينالطسقلا لاق
 دوعسم نبا نع اهليلحت ثيداحأ ملسم ىورو ]93/١١"[. هنيعب انزلا يه :لاقف ؟ةعتملا نع لئس هنأ :دمحم

 ركب يبأو دلك هللا لوسر دهع ىلع انعتمتسا :رباج ثيدح يفو ؛عوكألا نب ةملسو «قرطب رباجو «قرطب

 ءاسنلا ةعتم نع يأ] امهنع انا مث :قيرط فو «ثيرحلا نب ورمع نأش يف رمع هنع اناف ىح :قيرط يفو ءرمعو

 ريبزلا نباو ةملسو «قيرطب نهجلا دبعم نب ةربس نع هعيرجت ثيداحأ جرخأو .امهل دعن ملف رمع [جحلا ةعتمو

 5٠8 ١[. :مقر] بلاط يبأ نب يلعو
 ربيخ موي اهعرحت يف قرطب يلع ثيدح يئاسنلاو «[7077 25077 :مقر| نيهجوب ةريس ثيدح دواد وبأ جرخأو

 هجام نباو «حتفلا موي اهميرحت نع ربخم وهف ةربس ثيدح امأو ؛ «ملسم ثيدحك [نو سلس عمق :قرإ

 2 انالث اقالجم ايون معظم اهوفرم سعف اهعرق ناب قرم ناو ءاعرفر اهقرغ قى ذاضقم ةزيس كيذح

 يبأو نهجلا ةربس نع بابلا يفو :لاق ؛.[١7١١ :مقر] يلع ثيدح يذمرتلاو ١9471: ١477[« :مقر] اهتمرح

 امنإو ؛مهريغو هلك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ,حيحص نسح ثيدح يلع ثيدحو «ةريره

 ملعلا لهأ رثكأ رمأو نتي يبلا نع ربنأ ثيح هلوق نع عجر مث «ةعتملا ف ةصخرلا نم ءيش امد سابع نبا نع يور
 ةبقع نب نايفس نع دومحم نع جرخأو ؛قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا نباو يروثلا لوق وهو «ةعتملا ميرحت ىلع

 ناك «مالسإلا لوأ يف ةعتملا تناك امنإ :لاق سابع نبا نع بعك نب دمحم نع ةديبع نب ىسوم نع يروثلا نع

 اذإ تح هئيش هل حلصتو ,هعاتم هل ظفحتف ءميقي هنأ ىري ام ردقب ةأرملا جوزتيف «ةفرعم اهي هل سيل ةدلبلا مدقي لحرلا

 .مارح وهف امهاوس جرف لكك :سابع نبا لاق :(5 ٠ :جراعملا 4ْمِهناَمْيَأ ْتكَلَماَمْوَأْدِهِجاَو هَ ىَلعالِإِ :ةيآلا تلزن

 وأ ؛رييخ موي اهتمرحو اهتلح نأو ءًدبأ اهميرحت يقبو «كلذك تمرح مث «تارم وأ نيترم وأ ةرم تلح هنأ قيقحت امأو
 ءاهضعب وأ اهنم لك يف وأ «كوبت ةوزغ وأ ءساطوأ موي وأ ءءاضقلا ةرمع وأ «عادولا ةجح موي وأ «حتفلا موي

 تلح امنأ رهاظلاو «كلذ ريغو رجح نباو «ئيعلاو ضايع يضاقو «يوونلا حورشك ثيدحلا حورش ىلإ لوكومف

 و «ةحيحصب تسيل كوبت ةوزغ ةياورو «حتفلا موي ريغ سيل ساطوأ مويو «حتفلا مويو ربي موي تمرح مث «نيترم
 اراهظإ رمع يمن نم عقو امك ماودلاو ارم الا ءاقبلل انا تمكحأو اهيلع لجس دقف ةرمعلاو درا جعل

 .هدرمع اهعاشأف ةمرحلا ةياور مهغلبت مل ةباحصلا ضعب نأ ىلع ءانب كلذو ؛هسفن دنع نم ايفو ابرحت ال ءانايبو



 ةعتملا ةمرح نايب "4 ؟ حاكنلا باتك

 .ءاسنلا ةعتم نع

 مهفإف ةباحصلا امأو :لاقف ؛«كلذ ف ميدقلا فالخلا ربلا دبع نبا ىكحو :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاق :ءاسنلا ةعتم نع

 مهنم «هباحصأ رثكأ هيلعو كلذ يف هنع فالح ال اهليلحتو اًهزاجإ ىلإ سابع نبا بهذف «ةعتملا حاكن يف اوفلتحا

 نب رباجو يردنخلا ديعس يبأ نع اهليلحتو امتزاجإ اضيأ يورو :لاق «سواطو ريبج نب ديعسو هل يبأ نب ءاطع

 ةباحصلا نم ةاورلا رئاس امأو :لاق «سانلا رمع ىف يح هذ رمع ةفالخ نم فصنلا ىلإ انعتمت :رباج لاق هللا دبع

 يروثلاو «ةنيدملا لهأ نم سنأ نب كلام مهنم «ةعتملا ميرحت ىلعف نيملسملا ءاهقفو ءافلخلا نم مهدعب نمو نيعباتلاو

 نم يعازوألاو «قافتالاب رظنلاو هقفلاو ثيدحلا لهأ نم هليبس كلسي نمو يعفاشلاو «ةفوكلا لهأ نم ةفينح وبأو
 .[537/8 :مقر] ءارآلا باحصأ رئاسو ءرصم لهأ نم دعس نب ثيللاو «ماشلا لهأ

 دقف الإو ءاهتمرحو اهي ثيدح ىلع عالطالا لبق مهوق ىلع ءانب ةباحصلا ضعب ىلإ ةعتملا زيوحت ةبسن لعلو

 اوعمجأو «هلبق هب لاق نم عجرو مهلك رمألا ةقيقح اوعلطاو هنّلط رمع ةفالعع فصن دعب يهنلا عاذو عاش

 يف هلوق نع عجر يح ايندلا نم جرح ام سابع نبا نأ :ءاكيخلا ىبأ ديزني رباح ىور. ءادبأ اهسرخ ىلع

 :مقر] يذمرتلا نم هذ يلع ثيدح نم انيور ام :اهنمف ءاهخسن يف ةدراولا ثيداحألا امأو .ةعتملاو فرصلا

 2١1017 :مقر ملسمو 205714 :مقر يراحخبلا] ةتسلا حاحصلا باحصأ ةيقب هحرخأو «هنّسحو 0١

 .دواد ابأ ادع ام [88517 2885 :مقر يئاسنلاو

 هجام نباو 250177 25٠١77 :مقر دواد وبأ] ننسلا باحصأ ةيقبو ١5٠05[ :مقر] ملسم هحرخأ ام :اهنمو

 موي ىلإ اذه مكموي نم مارح اهنأ :هيفو ءاعوفرم هيبأ :نع يهل دعم نب ةربس نب عيبرلا نع ١477[ :مقر

 مده وأ مرح :هيفو ؛"كوبت ةوزغ باب" يف ةريره يبأ ثيدح نم "هحيحص" يف نابح نبا هاور ام :اهنمو .ةمايقلا

 هريغو 4٠08 ١[ :مقر] ملسم هاور ام :اهنمو 5١49[. :مقر «455/9] ثاريملاو ةدعلاو قالطلاو حاكنلا ةعتملا

 رذ يبأ ثيدح نم يقهيبلا هاور ام :اهنمو .كلذ دعب اهتمرحو مايأ ةثالث ساطوأ موي اهتلح يف ةملس ثيدح نم

 نب رمع دنع انك :يرهزلا ثيدح نم هننس يف دواد وبأ هاور ام :اهنمو «كلذ دعب اهتمرحو مايأ ةثالث اهتلح يف
 ا لومنردما :ثنحادنأ نأ ىلع ةيحأ :ةريس ورب مهورلا دل لاقي 3 لحرب لاف :قانمتلا مسا يذق نيرعلا دع

 .[ ٠١ :مقر] عادولا ةجح يف اهنع ىف

 هنأ ال ءرهظم عامجإلاو ءاهل ةخسان ثيداحألاف دك يبلا ةايح يف تحستتا دق ةعتملا نأ ىلع ةباحصلا تعمجأ مث

 نم انلق امب عوفدمف «هيف فالتحالل ٍنيظ خسنلاو «هيلع قافتالل يعطق لحلا نإ :لاقي امو «ةنسلاو باتكلل خسان

 نأ بحي ال هيف فلتحملا نأبو 0 ا و ٍذإو يعطقلا عامجإلا

 امأو «ةينظ قيدصلا ةفالح نوكي نأ نأ مزل الإو ؛ةعدتبملا ةضفرلا نم اموق فلاخملا ناك اذإ اصوصعخ ءاينظ نوكي

 رتاوتلا غلبم تغلب ةخسانلا ثيداحألا نأبو ؛هنع هعوحر حص دقف ءمهريغو نيعباتلا وأ ةباحصلا نم وه نم

 .داحالا ليبق نم اهنم دحاو لك ناك نإو «ئبعم



 ةعتملا ةمرح نايب موو حاكنلا باتك

 نع ىمف 5ْثك يبلا نأ :ةربس لآ نم لجر نع يرهزلا نع ةفينح وبأ -5
 حتفلا ماع :ةياور فو « كو .حتفلا ماع :ةياور ىو ,ةكم حتف موي ءاسنلا ةعتم

 5 .٠ أ .نإ نع يئهجلا ةربس نب عيبر نع هيبأ نع هللا دبع نب سنوي نع ةفينح وبأ 0

 ةورف يبأ نب ']

 يل يب

 ةكع ءاسنلا ةعتم

 .ةربس نب عيبر :هل لاقي لحجر لاقف :هلوقب يرهزلا نع دواد وبأ هاور ام ىلع ةربس نب عيبر هلعل :لجر نع

 موي تمرح مث «ربيخ لبق الالح تناكو «نيثرمه اتناك ةحاباإلاو ميرحتلا نأ راتخملاو باوصلا :يوونلا لاق :حتفلا ماع

 رمتساو «ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم اعبرحت مايأ ةثالث دعب ذئموي تمرح مث «ساطوأ موي وهو ةكم حتف موي تحييبأ مث «ربيخ

 :ةورع نع يرهزلا نع كلام نع "ًأطوملا" يف دمحم جرأو «"ةيانبلا" يف هلقن ء[١/450 ملسم حيحص حرش] ميرحتلا
 .هنم تلمحف ةدلوم ةأرماب عتمتسا ةيمأ نب ةعيبر نإ :تلاقف هذ باطنخلا نب رمع ىلع تلخد ميكح تنب ةلوخ نأ

 .[384 :مقر :548/1] تمجرل اهيف تمدقت تنك ول ةعتملا هذه :لاقف «هءادر ّرجي ًاعزف رمع جرخف
 دودحلا نأل ؛دحي ال هنأ ةيعفاشلا يققحمو ةيفنحلا دنع راتخملا نكل هيف ًافلتخم ناك نإو عتمتملا ىلع دحلا ءارجإ مث

 ثيدح ريغ يف ءاج اميف دك هللا لوسر اهنع ىمن دقف «يغبني الف ةهوركم ةعتملا :دمحم لاق «تاهبشلاب ٌئردنت

 ةماعلاو ةفينح يبأ لوق اذهو «ديدهتلا ىلع رمع نم هعضن امنإ ءتمجرل اهيف تمدقت تنك ول :رمع لوقو «نينثا الو

 دقو «زوجي ال ئعم. "يغبني الف" :هلوقو ؛هدنع مارح هوركم لك نأل ؛ةمرحم ئيعمب "ةهوركم" :هلوقف .انئاهقف نم

 ةمئألاو ءاملعلا قافتاب مارح ةعتملا نأ ملعا مث .عضوم ريغ يف دمحم هلمعتسا دقو ءاريثك ئعملا اذه يف لمعتسي

 هب حرص امك هلي فنصملا وأ ؛ملقلا نم وهس "ةيادملا" بحاص نم عقو امك كلام ىلإ اهزاوج ةبسنو ةعبرألا

 يف دروأ دقو ءاهعرحتب ةنوحشم لب اهزاوج مهبتك نم باتك يف سيلو ةيكلاملا هيلع قفتا دقو فيك ءاهحارش

 .هب لمعي ام الإ هيف دروي ال وهو ءادبأ اعطق اهعيرحت ديفي ام ثيداحألا نم هئطوم

 نأ ةعتملا حاكن ةروص :يراقلا لاق :جحلا ماع .ًاضيأ ةتقؤم ةلحلا تناكف «مايأ ةثالث همث اهّلحأو : هللا لوسر ىف

 ركذي ملوأ ؛مايأ ةرشع وأ امايأ كسفن ئيعتم وأ ءلثم مايأ ةرشع كب عتمتأ :عناوملا نع ةيلاخ ةأرمال لجرلا لوقي
 ءاذكب كسفن ييعتم :دوهشلا ةرضحب لوقي نأ اتروصو :رخآ عضوم يف يراقلا لاقو .لاملا نم اذكب ءامايأ

 هنم روس انههو .عادولا ةجح يف كلذو ,مايألا وجا اهنع يه مث «مالسإلا ردص يف ةحابم تناك دقو :لاقو

 نوكي الف .ديز مودق وأ هسفن فارصناك «ةلوهجم ةدمب ناك نإو تيقوتلا نم اهل دبال هنأ :لوألا :هوجو نم

 .مامهلا نبال اعبت هيل يراقلا نم ةحماسم هذهو «ةعتم ءةدملا وأ مايألا رك ذ الب «كسفن نيعتم :هلوق



 لرعلا نايب ظ نخل حاكنلا باتك

 ماع دللي هللا لوسر ىمن :لاق ءامت رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -4
 .ءاسنلا ةعتم نعو ,ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ ةوزغ

 [لزعلا نايب]
 نبا هللا دبع نأ وسألاو ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -”/ه

 0 سيق نبا يعخنلا 0 ٠

 ؟لزعلا نع لئس هذ د

 نأ :ثلاثلاو .امهنيب قرفلا وه اذهو «تقوملا يف وه امنإو «ةعتملا يف طورشم ريغ دوهشلا روضح نأ :يناثلاو -

 ةجح موي كلذ دكآ معن ؛قبس ام ىلع ةكم حتف يف وه لب «قيقحتلا فالخ عادولا ةجح يف اهعرحتو اهحخسن
 ةلبقلا تخسنو «نيترم خسن ةيلهألا رمحلا ميرحت نإ :يرذنملا ميظعلا دبع ظفاحلا نع القن يراقلا لاقو «عادولا

 .ثيداحألا حاحص يف ام ىلع حتفلا مويو ربي موي امه ناترملاف «نيترم ةعتملا حاكنو «نيترم
 يردخلا نع "هدنسم' ' ف يسلايطلا دواد وبأ ج جرخأ :لئس .لالح اُهإف ؛ةيشحولا ال ةيسنإلا قى :ةيلهألا رمحلا

 ١514147[ :مقر ]2١50/9 "هدنسم" يف دمحأ هاور :خلإ لزعلا نع أ عنو نفوكسل اهلا يطق در عفو
 جرخأل «ةرحخص ىلع هتقرهأ دلولا هنم نوكي ئذلا ءاملا ناو :ظفلب هعفر سنأ ثيدح نم هتاراتخع" يف ءايضلاو

 .اهقلاحخ وه ًاسفن هللا نقلخخيلو ءأدلو اهنم هلل
 الإ ةرحلا يف اندنع هوركم وهو ءاهجرف جرا هينم لزنيل ؛جاليإلا دعب هتأرما جرف نع ركذلا عزن وه :لزعلاو
 لكلا يف هركي ةيعفاشلا دنعو «ةكولمملا يف هركي الو ءافذإب :ليقو ءاهالوم نذإب الإ ةحوكنملا ةمألا فو ءاهفذإب
 نع ءاطع نع يراخبلا جرخأ دقو ءدسافلا ضرغلا اذه لثم هل نكي مل اذإ هركي الو ءدلولا نم ًازرحت ناك اذإ
 نعو .لزني نآرقلاو لزعن انك :هذ رباح نع ءاطع نع رخآ قيرطبو دك يبلا دهع ىلع لزعن انك :هد رباح
 ؟نولعفتل مكنإ وأ :لاقف دك هللا لوسر انلأسف «لزعن انكف ايبس انبصأ :ديعس يبأ نع يحمجلا زيريح نب هللا دبع
 .| 50٠١ .ه9١95 (ه8/2١5ه1٠5/ :مقر] ةنئاك يه الإ ةمايقلا موي ىلإ ةنئاك ةمسن هرفاع اناا لاق

 ىلإ ةنئاك يه ةمسن قل هللا بتك ام ءاولعفت الأ مكيلع ال :اهضعب يفف «قرطب ديعس يبأ ثيدح ملسم جرخأو
 يفو .ردقلا وه امنإف ءاولعفت الأ مكيلع ال :اهضعب يفو ؛يراخبلا ظفل لثم اهضعب فو ءنوكتس الإ ةمايقلا موي
 يفو ءاهقلاح هللا الإ ةقولخم سفن تسيل هنإف ؛مكدحأ كلذ لعفي الف :لقي ملو ؟مكدحأ كلذ لعفي ّملو :اهضعب

 :قيرط يفف ؛قرطب رباج ثيدحو ءءيش هعنع ل ءيش قلمخ هللا دارأ اذإ دلولا نوكي ءاملا لك نم ام :اهضعب
 لزعن انك :قيرط يفو هللا هدارأ ائيش عنمي مل كلذ نإ :قيرط يفو ءامل ردق ام اهيتأيس هنإف ؛تئش نإ اهنع لزعا
 لي هللا لوسر دهع ىلع لزعن انك :قيرط قو «نآرقلا هنع اناهنل هنع ىهني ًائيش ناك ول :نايفس لاق ؛لزني نآرقلاو
 ١[. 478 :مقر] هنع انهني ملف 305 هللا ين كلذ غلبف



 لزعلا نايب موه حاكنلا باتك

 125ظ7070000 . ..... :لاق ولك هللا لوسر نإ :لاق

 ذخأ ةمسن نم سيل هنإف ؛اولعفت ال :لاقف «لزعلا نع لئس ٌهي يبلا نأ :ةلثاو نع مكاحلا هاور] :هللا لوسر نإ
 رماع نع رضنلا يبأ نع كلام نع "أطوملا" يف دمحم جرخأ [.اولعفت ال نأ مكيلع الف «ةنئاك يهو الإ اهقاثيم هللا

 يبأ دلو مأ نع بويأ يبأ ىلوم حلفأ نب نمحرلا دبع نع رضنلا يبأ نع كلام نعو «لزعي ناك هنأ :دعس هيبأ نع

 سلجحن امنإ هللا رفغ :تلق :لاق !جاجح اي هتفأ :لاق تباث نب ديز ثيدح نمو «لزعي ناك بويأ ابأ نأ :بويأ

 عمسأ تنك دقو :لاق .هتقس تعش نإو هتشطع تئش نإ كثرح وه :تلق :لاق «هتفأ :لاق ءكنم ملعتنل ؛كيلإ

 ةديلو ئيتأت ال مهدئالو نع نولزعي لاحر لاب ام :افوقوم رمع ثيدح نمو .قدص :ديز لاقف «ديز نم كلذ
 ذحأن اذهيو :ديز ثيدح دعب دمحم لاق ءاوكرتا وأ دعب اولزتعاف ءاهدلو هب تقحلأ الإ امي ملأ هنأ اهديس فرتعيف

 الف «لحرلا ةجوز ةمألا تناك اذإو «نذإب الإ اهنع لزعي نأ يغبني الف ةرحلا امأو ةنألا نعابساب لوعلا 15

 .[549 25448 541 :مقر 14957/5.٠0-0؟] كلي ةفينح يبأ لوق وهو ءاهالوم نذإب الإ اهنع لزعي نأ يغبني

 نبا نع يقهيبلاو قازرلا دبعو «ةمألا نع لزعتو ةرحلا رمأتست :لاق هنأ دوعسم نبا نع ةبيش يبأ نبا جرخأو

 هنأ رمع نبا نع يقهيبلاو ءهتمأ نع لزعي ناك هنأ :هنع ةبيش يبأ نباو ءامنذإب الإ ةرحلا لزع نع ىمن هنأ :سابع

 .لقن اذك «هلثم رمع نعو «ةرحلا نذأتستو ةمألا لزعت :لاق

 ةيراج يل نإ !هللا لور اي :لاق ًالجر نأ قيرط: نمو رم ام لثمي قرط نم ديعس يبأ ثيدح .ةوادوبأ جرعأو
 ؟ىرغصلا ةدوؤوملا لزعلا نأ ثدحت دوهيلا نأو «لاحرلا ديري ام ديرأ انأو ءلمحت نأ هركأ انأو ءاهنع لزعأ انأو

 5١1١ :مقر] ٌرم ام وحن رباج ثيدحو ءهفرصت نأ تعطتسا ام هقلخي نأ هللا دارأ ول ءدوهي تبذك :لاق

 ءرباجو ديعس يبأ يثيدح هجام نباو 787|2 9751 :مقر] نيقيرطب ديعس يبأ ثيدح يئاسنلاو ١

 19717 001975 :مقر] "اهذإب الإ ةرحلا نع لزعي نأ كي هللا لوسر ىمن" :لاق «باطخلا نب رمع ثيدحو

 نبا ةياورو «هبتك قارتحا دعب طلخ «ةعباسلا نم قودص :"بيرقتلا" يف نكل «ةعيل نبا قيرط يفو ؛
 .[7551 :مقر] نورقم ءيش ضعب ملسم يف هلو ءامهريغ نم لدعأ هنع بهو نباو كرابملا

 :مقر] لزني نآرقلاو لزعلا يف هثيدحو «ىرغصلا ةدوءوملا يف دوهيلا بيذكت يف رباج ثيدح يذمرتلا جرخأو

 دقو :لاق رباج ثيدح حّحص مث ,ديعس يبأو ةريره يبأو ءاربلاو رمع نع بابلا يفو :لاق ١٠75
 نب كلام لاقو «لزعلا يف مهريغو ُدُنُي يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم موق صّمعر دقو «هجو ريغ نم هنع يور
 "مكدحأ كلذ لعفي مل" :هلوق نم ديعس يبأ ثيدح جرخأ مث «ةمألا رمأتست الو «لزعلا يف ةرحلا رمأتست :سنأ

 ءديعس يأ نع هجو ريغ نم يور دقو ؛حيحص نسح ثيدح ديعس يبأ ثيدحو «رباج نع بابلا يفو :لاق

 ف تاياورلا ضراعت رهاظلا يف رهظ دقف .مهريغو ُهْلنُي يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم موق لزعلا هرك دقو
 - ةهاركلا ضرف ولو «ةمألا يف زاوجلاو «ةرحلا يف ةيهاركلا نم ةيكلاملاو ةيفنحلا هلاق ام لمح اف «ةيهاركلاو زاوجلا



 عامجلا عضوم نايب مك حاكنلا باعك

 .جّرخل ةرخص ع دوُتسا هقاثيم هللا ذحأ ًائيش نأ ول
 هروهظ ف هدهع يأ هقلخن دارأ يأ

 ةصفح نع كهام نب فسوي نع مثيهلا يبأ نع ةفينح يبأ نع دامح 1/1

 . هّتهركف ةلبقتسمو ةبنجب يتأي يجوز نإ :تلاقف ءاهتتأ ةأرما نأ :ُدلَك يبلا جوز
 هلعف يأ

 ملسم هاور امو «داشرإلا طمن ىلع هيزنت وهف «ىلوأ هكرت نأ ىلع ءانبف تاياورلا ضعب يف ام ىلع ةمألا يف -
 دأولا كلذ :فص هللا لوسر لاقف «لزعلا نع هولأس مث :هيفو ءبهو تنب ةماذج ثيدح نم ١[ :مقر]

 ىلع لومحم كلذف ؛"ةليغلا نع ةصحرلا باب" يف هركذ دقو «(8:ريوكتلا) «ْتَلِعْس ُةَدوُؤْوَمْلا اًذِإَول يهو ءيفخلا
 ْ .عامجلا باب يف بلاغلا وه امك «ةرحلا نع لرعلا

 لاس لجعرانا :سنأ ثيدح نم نابح نبا هحّحصو رازبلاو دمحأ دنعو :"يراسلا داشرإ" يف لاق :خإ ائيش نأ ول

 :ربلا دبع نبا لوقو :لاق اذلو ءاهنم هللا جرحأل ةرخص ىلع هتقرهأ يذلا ءاملا نأ ول دو يبلا لاقف «لزعلا نع

 فورعملا عامجلا سيلو «هب ةبلاطملا اهو اهقح نم عامجلا نأل ؛اذذإب الإ ةرحلا نع لزعي ال هنأ ءاملعلا نيب فالح ال

 ثيدحب نيعناملل جتحاو ءلصأ عامجلا يف اهل قح ال ةأرملا نأب فالخملا نم قبس امب دودرم «لزعلا هقحلي ال ام الإ

 اذإ عنملاب ةيعفاشلا ضعب مزجو «ةعيل نبا هدانسإ يفو ."اهذإب الإ ةرحلا نع لزعلا نع ىمن' :هجام نبا دنع رمع
 اهنع لزعي ةمألا نأو ءاهفذإب الإ ةرحلا نع لزعي ال هنأ ىلع :ةثالثلا بهاذملا تقفتاو ]4949/١1١« 5.0٠[. تعنتما

 لاق نمف «حورلا خفن لبق ةفطنلا طاقسإ ةأرملا ةحلاعم مكح لزعلا مكح نم عرتنيو :"حتفلا" يف لاق ءاهفذإ ريغب

 عقي م لزعلا نأل ؛دشأ هنأب قرفي نأ نكميو ءاذه هب قحتلي نأ نكمي زاوجلاب لاق نمو «ىلوأ اذه يفق «كانه عنملاب

 نم لبحلا عطقي ام ةأرملا يطاعت ةلأسملا هذه قحتليو «ببسلا يطاعت دعب عقت طقسلا ةحباعمو «ببسلا يطاعت هيف

 .اقلطم لزعلا ةحابإب لوقلا ىلع لكشم وهو «عنملاب ةيعفاشلا يرخأتم ضعب ىفأ دقو ؛هلصأ
 ةفينح يبأ ظفل دانسإلا اذه يف :ةفينح يبأ .لزعلا يف ةدئاف الف ؛متلزع نإو ةيرم الب هدوجو رهظ يأ :جرخل

 ةيتحتلا نوكسو ءاهلا حتفب :مغيهللا بأ نع .يكفصحلا ةياور يف دامح دنسم نم دانسإ لوأ هنأل ؛هيبأ ظفل ال

 نم قودص «بصقلا بحاص يفوكلا يدارملا مثيلا وبأ هلعل يدنعو «يراقلا لاق اذك ,يكملا :ةثلثمللا حتفو

 .ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم عنميو ءءاهلا حتفب :كهام نب 857١[. :مقرإ "بيرقتلا" يف اذك ةسداسلا

 مثيح نب نامثع نب هللا دبع نع ةفينح وبأ :"دوقعلا" ةخسن يفو .دنسلا ظفل انتحسن يف اذكه :خإ يجوز نإ

 ئيتأي يلعب نإ !هللا لوسر اي :لاقف ني يبلا تنأ ةأرما نأ :نتملا ظفلو ؛هب ةصفح نع كهام نب فسوي نع يكملا

 - «ىسوم نب لضفلاو «ميعن يبأ قيرط نم ةحلط هاور اذك ,"دحاو مامص يف ناك نإ سأب ال :لاقف «يربد نم
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 قيرط نم رفظملا نبا هاورو «قباسو ءفسوي يبأو «نيساي نب فلخو «بيبح نب ةزمحو «دايز نب نسحلاو <
 :ص] "راثآلا" يف نسحلا نب دمحم هاورو «يهولا دلاخ نب دمحم نع يعالكلا هاورو «قباسو ءمكحلا نب مساقلا
 «هنع قباس قيرط نم ورسخ نبا هاور اذكهو «ةربدم يهو اهيتأي اهجوز نأ :ةياور يو «مامإلا نع مهلك [[
 2 يبنلا جوز ةصفح نع هتاياور ضعب يو .هنع نسحلا نب دمحم نع هدج نع ينارحلا ةبورع يبأ قيرط نمو
 نأ يفنحلا اغبولطق نب مساق ظفاحلا ققح دقو «ةملس مأ نع ةصفح نع هتاياور ضعب يف ورسخ نبا دنعو

 اذكهو ءةملس مأ ثيدح ثيدحلاو «نمحرلا دبع تنب ةصفح يه لب ءرمع تنب نينمؤملا مأ تسيل هذه ةصفح

 مدق امل :تلاق ةملس مأ نع ةبيش تنب ةيفص نع مثيخ نبا نع رمعم قيرط نم "ريبكلا" يف يناربطلا دنع
 ال نركذو ؛ةملس مأ ىلإ نئجف «كلذ نركنأف نهجورف يف نهرابدأ نم ءاسنلا اوتأي نأ اودارأ ةنيدملا نورحاهملا

 .(7 71 :ةرقبلا) يدكل ٌتدَح ْمُك ٌؤاَسِنإ :لاقف' 8 يبا تلأسف «كلذ

 نع طباس نب نمحرلا دبع نع مئيخ نب نامثع نب هللا دبع انثدح :بيهو قيرط نم دمحأو يواحطلا هوحن ىورو
 يبأ" ظفل يف :لوألا ,دانسإلا يف نيفيحصت انهه نأ اذه نم رهظو «ةصقلا هذه يف نمحرلا دبع تنب ةصفح
 نأ الإ ءنامثع ابأ لب مئيهلا ابأ هتينك سيل هللا دبع نأل كلذو ؛اذكه خسانلا هفحصف مثيخ نبا ناك هلعلف :"مئيهلا
 دبع تنب ةصفح يه امنإو ."اهتتأ ةأرما" :ظفل يفو ,"نينمؤملا مأ ةصفح" ظفل يف :يناثلاو «ناتينك هل نوكي
 ٌثيدحلل نوكي نأ لمتحيو «ةلاسرلا ةرضح تتأ لب ءاهقأت مل ةأرملاو «تاقثلا تايعباتلا نم ركب يبأ نب نمحرلا
 رمع تنب ةصفح نع كهام نب فسوي نع مئيهلا يبأ نع مامإلل يناثلاو ءانلقنو انققح ام مامإلل امحدحأ :نادانسإ
 بصقلا بحاص يفوكلا يدارملا وأ «ةثلاثلا نم لوبقم ؛«يملسألا رهد نب رصن نبا امإ مثيلا وبأو .انتخسن ف امك

 .ةعبارلا نم ةقث يرصملا يثيللا ديبع وأ ءدبع نب ورمع نب ناميلس وأ «ةسداسلا نم قودص

 ةريره وبأو ورمع نب هللا دبعو تباث نب ةعزخ :مهنم «ةعامج ههرك لعفلا اذهف «ةباحصلا نيب اهيف فلتخم ةلأسملا مث

 نيعباتلا نمو همّه مهريغو باطخلا نب رمعو بعك نب يبأو كلام نب سنأو سابع نباو قلط نب يلعو رباجو
 نع يقهيبلا جرخأ دقو ؛هنع نوهني اوناك نمحرلا دبع نب ةملس وبأو نمحرلا دبع نب ركب وبأو بيسملا نب ديعس
 نم هنع هحيحص يف نابح نبا هجرخأو ١7834٠[2 :مقر ]2١97/19 نهرابدأ يف" ءاسنلا اوتأت ال :هعفر ةعيزح

 هنع يواحطلاو «[513017/ :مقر ]23١7/0 قيرط نم هدنسم يف دمحأو 57٠١[. :مقر ]25١14/5 رخآ قيرط
 ب ا وا

 هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم [77/؟] يواحطلاو [59517 :مقر .١١5/؟] دمح دمحأ جرخأو
 ظروفا و (هلغأز يئاسنلا هجرحأو ءىرغصلا ةيطوللا يه لامي ؟اهيريذزوا هأرلا ناوي لعرلا نع لئس :اعوفرم

 - [801+ :مقر 27844/1] دمحأ جرحأو «هريغو قازرلا دبع هجرخأ اذكو ءورمع نب هللا دبع لوق نم هنأ



 ةريره يِبأ ثيدح نم ١5177[ :مقر هجام نباو 25177 :مقر دواد وبأو 21١55 :مقر يدمرتلا) هعبرالاو ©
 هتأرما ىتأ لحجر ىلإ ةمايقلا موي هللا رظني ال :يذمرتلا ريغ ةعبرألا ظفلو ءاهربد يف ةأرما ىتأ نم نوعلم :ًاعوفرم

 :ناطقلا نبا لاقو ءروهشم. سيل - هدنس يف وهو - دلخم نب ثراحلا :لاقو ؛هدنسم يف رازبلا هجرحأو ءاهربد يف

 :مقر] يذمرتلاو | :مقر هولا دمحأ هجرخأ «ثراحلا هيف سيل قيرط هل نكلو .هلاح فرعي ال

 وأ ءاهربد يف ةأرما وأ ءاضئاح ىتأ نم :ظفلب ةريره يبأ نع يميجمهلا ةميمت يبأ قيرط نم يواحطلاو
 لاقي 111 يف ىلع هلا نونا اع ةماعلا نكوتو قلك نوعا لح لدا اهب ردك دعي وب اه فني جاك

 نم عامس ةميمت يبأل فرعي ال :يراخبلا لاقو ؛يرصبلا مرثألا يأ ميكح ثيدح نم الإ فرعي ال :يذمرتلا
 نيل :رجح نبا لاقو ,«ءيشب سيلف هب درفنا امو هب جتحي ال ميكحو ءركنم ثيدح اذه :رازبلا لاقو «ةريره يبأ

 .لاقم امهيف رخآ قيرط نم مث ءرخآ قيرط نم يئاسنلا هجرخأو «ةسداسلا نم

 نم ييحتسي ال هللا نإ :هلوأو ,نهشاحم يف ءاسنلا اوتأت ال :هعفر «رباج ثيدح نم نيهاش نباو نيطقرادلا ىورو
 0 :مقر 25١ 4/9] نابح نباو [؟7/؟] يواحطلاو يدعو ١١514[ :مقر] يذمرتلا جرخأو «قحلا

 ؛نابح نباو «يئاسنلاو ١١55[ :مقر] يذمرتلا ىورو ؛«"نهزاجعأ يف" :هيفو «هلثم هعفر قلط نب يلع ثيدح

 يئاسنلاو ءبعك نب يبأ نع "هئزج" يف ةفرع نب نسحلا ىورو «هوحن سابع نبا ثيدح نم رازبلاو «دمحأو
 .ًاضيأ رخأ رابخأ انههو ءرمع ثيدح نم رازبلاو
 دوهيلا تناك راك نع نيكل نارك اوما ع 'ريسفتلا باتك" يف "هحيحص" يف يراحبلا جرحخأو

 (57+:ةرقبلا) ك(ْممْتِش ىنأ : كارا كل تركك زاكي لرش ةلوخا نزلا داع اقئاوو نع هسا اذ[ لزق

 ريغ ءاش نإو ةيبحب ءاش نإ :يرهزلا نع نامعنلا ثيدح يف دازو :لاق «ءقرطب ملسم هحرخأو ء[1578 :مقر]

 ةددشم ةدحوم ءاب مث ةحوتفم ميج مث ةمومضم ميم. ةيبحما :يوونلا لاق ءدحاو مامص يف كلذ نأ ريغ «ةيبحم

 .لبقلا دارملاو ءدحاو بقث يأ داصلا رسكب مامصلاو ءاههجو ىلع ةبوبكم يأ تحت نم ةانثم ءاي مث ةروسكم

 «ةددشم اهحتفب وأ ةففحملا نونلا رسكو ميملا مضب ةبنحم :يراقلا لاقو ءكلذك مامإلا ةياور نوكي نأ رهاظلاو

 اذك ءاهدادس :اهرسكب ةروراقلا مامص :لاقي داصلا رسكب :مامص ريسفت يف لاقو ,ينح ىلع ينوك لاح يأ

 وهو «[5 4/9] كلسملا :مامصلا :"ةياهنلا" يفو «ربدلا نع هب زرتحاو ءجرفلا نع ةيانك وهف ."سوماقلا" يف

 5 هللا لوسر ىلإ هذ رمع ءاج :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يذمرتلا ثيدح فو ءربدتف ءرهظأ
 يحوأو ءائيش هيلع دري ملف ةحرابلا يلحر تلوح :لاق ؟ككلهأ يذلا امو :لاق ,تكله !هللا لوسر اي :لاقف
 :مقر] ةضيخحلاو ربدلا قتاو ربدأو لبقأ :لوقي «(55*:ةرقبلا) 4 منش أوك 2 اونا دك تدب دك ٌؤاَسِن» :هيلإ

 - .ماللا ديدشتب :يراقلا لاق «هتغلبف :هلوق ةلبقتسم :هلوق دعب ' 'دنسملا حرش" ةححسن يف مث .[؟ خ١



 عامجلا عضوم نايب نيا حاكنلا باتك

 ."دحاو مامص يف ناك اذإ سأب ال" :لاقف كنك يبلا ىلإ كلذ غلبف
 نايتإ :لاق 5 يبلا نع رذ نأ نع جرعألا ديم نع هيبأ نع دامح -؟ا/ا/

 .مارح شاحملا وحن ءاسنلا

 ,دوعسم نب هللا دبع نع هفرعأ يبأ طخب تدجو :لاق نعم نع ةفينح وبأ ا

 نم نوعلم :اعوفرم ةريره يبأ نع يئاسنلاو [؟17١ :مقر] دواد وبأو [801 :مقر ؛"44/؟] دمحأ جرخأ -
 هلاجر :"مارملا غولب" يف رجح نبا لاق ,نسح اهنمو «بيرغو فيعض اهنم «قرط ثيدحللو ءاهربد يف ةأرما ىتأ
 نب يلعو ةميزخو رمعو يلع :مهنم ةعامج نع ميرحتلا يورو «ةجح اندنع لسرملاو .لاسرإلاب لعأ نكل تاقث

 .رذ وبأو سنأو رماع نب ةبقعو «بزاع نب ءاربو رمع نباو سابع نباو «رباجو دوعسم نباو يلع نب قلطو «قلط

 ىلإ هللا رظني ال :اعوفرم سابع نبا نع رازبلاو 47١[ :مقر 2511/4] نابح نباو يئاسنلاو يذمرتلا ىورو

 نأ :ًافوقوم قازرلا دبع ىورو .فقولاب لعأو "لماكلا" يف يدع نبا هاورو ءاهربد يف ةأرما وأ ًالجر ىتأ لحجر
 ىورو «يوق دانسإب  يئاسنلا تع ,رفكلا نع ىئتلأس :لاقف ءاهربد يف ةأرملا نايتإ نع سابع نبا لأس 0

 ءاهربد يف ةأرما وأ ءاضئاح ىتأ نم :اعوفرم ةريره يبأ نع ١١5[ :مقر] يذمرتلاو [1779 :مقر 4٠« م[ دع
 ١53715[ :مقر] هحام نباو 1١9017[ :مقر ]5١7/5« دمحأو لو دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف ءقدصف انهاك وأ

 ًاعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع دمحأ ىورو ءاهربد يف هتأرما لجرلا يأ نأ ىمن :اعوفرم ةميزخ نع
 .رابخألا ف ريثك كلذ لثمو «[535717 :مقر ]27١١/17 ىرغصلا ةيطوللا يه :اهربد يف هتأرما ٍنأي يذلا يف

 نإ :هعفر دوعسم نب دعس ثيدحلا ؛ًاعرحت هوركم الو مارح ريغ زئاجف «نيجوزلا نيب اميف هبحاص ةروع ىلإ رظنلا امأو
 ."هتاقبط" يف دعس نبا هحج رخخأ .مهنم كلذ ىرأ انأو روع نوري يلهأو اناث كاتو : ناب كلا فادح ىلاعت هللا

 ٌنماَيِل منَ 4 ّنماَبل نه :ىلاعت هلوق لمحم ةراشإلاب هلعل اذهف :تلق ([ 8721 :مقر ؛77/9] "ريبكلا" يف يناربطلاو

 .ةيآلا ةراشإب ةعضابملا يف اهجوز ولعت ةأرملا نوك عنم نم ميقلا نبا هجرحختسا ام ال (1807:ةرقبل) ؟َنه

 هب واسف «ةحرفلا هب ّدسي ام وهو ,دحاو كلسم يأ رسكلاب [ثرفلا ال ثرحلا عضوم وهو] :دحاو مامص

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب :نعم .ناوفص وبأ يراقلا يكملا سيق نب :جرعالا ديمح (راحبلا عمجب) .جرفلا
 رباج ثيدح جرخأو ءاهربد يف ةأرما ىتأ نم نوعلم :اعوفرم ةريره يبأ عداد وبأ جرخأ :اني .دوعسم

 شيرق نم يحلا اذه ناكو :هيفو ءرمع نبا ىلع هّدر يف سابع نبا نع دهاحمب ثيدح نم يورو ؛مدقتملا
 - :ةيآلا ركذ دعب هرخآ يفو :ملإ تايقلتسمو تاربدمو تالبقم نهنم نوذذلتيو ءاركنم ًاحرش ءاسنلا نوحرشي



 عامجلا عضوم نايب 7-2 حاكنلا باتك

 ةريره يأ نع اكاد نا حر :مقر] دلولا مضر قلد نعي هكايتاكسو تاريابو كاليتس يا د

 قحلا نم ييحتسي ال هللا نإ :اعوفرم تباث نب ةميزخ نعو ءاهربد يف هتأرما عماج لحجر ىلإ هللا رظني ال :اعوفرم

 ةأرما ىتأ نم :لوقت دوهي تناك :رباح نع ردكنملا نب دمحم نعو «نهرابدأ يف ءاسنلا اوتأت ال - تارم ثالث -

 كمتتش ىلأ مكنرح اوتأف مكل ثْرح مك ؤاَسِن## :هناحبس هللا لزنأف ءلوحأ دلولا ناك اهربد نم اهلبق يف زل 4 لا ف ا ا ل يلا و ش 0 5 ١

 :لاقف كك هللا لوسر يبارعأ ىتأ :لاق قلط نب يلع نع يذمرتلا ىورو ١474[. 013717 :مقر] (075:ةرقبلا)
 اسف اذإ :ُُك هللا لوسر لاقف «ةلق ءاملا يف نوكتو «ةحيورلا هنم نوكتف «ةالفلا ف نوكي انم لحرلا !هللا لوسر اي

 ةعزجخو ءرمع نع بابلا يفو :لاق «قحلا نم ييحتسي ال هللا نإف ءنهزاجعأ يف ءاسنلا اوتأت الو ءأضوتليف مكدحأ

 اسف اذإ :اعوفرم هنذ يلع نع جرخأ مث ءنسح ثيدح قلط نب يلع ثيدح «ةريره يبأو «سابع نباو «تباث نب

 رظني ال :اغوقرم:نئلبع ىيأ نعو «قلط نب ىلع هاذه قاعو :لاق ,نهزاجعأ يف ءاسنلا اوتأت الو ءأضوتيلف مك دحأ

 .[ 1 :154 يقر] بيرغ تيدخ اذه: لاق يذلا" ف. ةأرمآ وأ ةلخرن أ لخو لإ هلا

 0 ا نم :ظفلب دمحأ دنع امك ةظلغم ثيداحأ هتمرح يف درو ةلمجلابو

 دقف رابدألا يف ءاسنلاو لاحرلا نم :رم :يقهيبلا دنعو 1 :مقر 408/1«2] لإ لزنأ اب رفك دقف

 يا ل هر تاع ع :هعفر هنوف كه رمع نع "هفنصم" يف عيكو دنعو ءرفك

 نع يوغبلاو ؛هوحنب ًاعوفرم رباج نع ئطقرادلاو «هوحنب ًاعوفرم دوعسم نبا نع "هلماك" يف يدع نبا جرخأو

 رد رمق نب حم تيدجر ءاولا تيحروو يبأ ثيدحو سابع نبا ثيدح نم دروو ؛
 يهو «ةيوبنلا ةافولا لبق هتبطحخ يف ًاعوفرم سابع نباو ةريره يبأ نع "هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا جرحخأو

 ةفيخجا نم عن هحيرو ةمايقلا موي رشح ءايبص وأ ا امد ا وحاب :هيفو .ةنيدملا بطخ رخآ

 ءران نم توبات ف لحديو لدغ افزمح ةففك يقي اهل «هرجأ هلا طبحأو رانلا لخدي يح سانلا هب ىذأتي

 .بتي مل نمل اذه :ةريره وبأ لاق ءران نم ريماسم هيلع دشيو

 ف اعرفرع فرح نصا ةةييم" يف يعفاشلا ىورو «رمع ثيدح لثمه. هعفر تباث نب يرعب نع يا وأ رخو

 يأ يف وأ «نيتزرحلا يأ ف وأ نيتثرحلا يأ ف ؟تلق فيك ءهاعد لئاسلا ىلو املف ءلالح :ةلأسملا هذه

 نع عيبرلا ىورو «خلإ يبحتسي ال هللا نإ ءالف اهربد يف اهربد نم مأ ؛معنف اهلبق يف اهربد نمأ ؛نيتفصخلا
 ثرفلا عضوم هنأ :لوألا «ةعنشلا نم هوجو هيفف راظنإلا ةيضق امأو «راثآلا يف رظنلاب اذه .هتاور قثو هنأ يعفاشلا

 اذهو ءطولا قح اهجوز ىلع ةأرملل :ثلاثلا .يصن ليلعتلاو ةعماج ضيحلا يف امك ىذألا ةلع :يناثلا .ثرحلا ال

 .هعرشو هللا ةمكح نع لداع هب لماعلاف «لمعلل ربدلا دعي مل :عبارلا .اهرطو يضقي ال هل توفم
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 هبو «نقتحملا ءاملل لاّيس بلاحو ليلحإلل باذج جرفلا نأل ؛ءابطألا هنع ىمن دقف ءلجرلاب رضم هنأ :سماخلا -

 هتمغارمل ةبعتم تاكرح ىلإ هحاوحال هب رضم :سداسلا .نقتحما لك جرخي الف بذجي ال ربدلاو «لحرلا ةحار

 ؛ًادج ةأرملاب رضم :نماثلا .عنشأ وهو هسباليو ههحوب لحجرلا هيلع لبقيو ؛ةرذعلاو وجنلا لخم هنأ :عباسلا .ةرطفلل
 :هجولا دوسي :رشاعلا .لوعفملاو لعافلا نع ةرفنلاو مغلاو مهلا ثدحي :عساتلا .عبطلل رفانم بيرغ دراو هنأل

 .سرفتم ىدأ اهفرعي «ءءامسلاك هولعتو هقهرت ةشحو هحجولا وسكيو «بلقلا رون سمطيو ءردصلا ملظيو
 اهحالص ىحري ال ام اماح دسفي :رشع يناثلا .ةلاحم ال امهنيب عطاقتلاو ربادتلاو ضغابتلا ثروي :رشع يداحلا

 ربكأ هنأ :رشع عبارلا .دولا ضوع ضغبلاك اهدض امهوسكيو نساحم اب بهذي :رشع ثلاثلا .ةبوتلا حوصنب الإ

 ريخ يأف «هيلإ هرظن مدعو «هلعاف نع هللا ضارعإو :يملإلا تقملاو ةنعللا هباحيإل ؛مقنلا لولحو معنلا لاوز بابسأ
 ليحي :رشع سداسلا .ناميإلا نم ةبعشو «بولقلا ةايح وهو ءايحلاب بهذي :رشع سماخلا ؟هنمأي رش يأو ؟هوجري
 هب سكتني سوكنم عبط وهف ءاناويح هيلع بكري مل ةرطف ىلإ هعبط نع ءرملا جرخيو «هيلع هللا اهبكر امع عابطلا

 ةحاقولا نم ثروي :رشع عباسلا .هرايتحا الب هلاوقأو هلامعأو هلاوحأ دسفيف ,يدهملاو لمعلاو ؛هحراوجو بلقلا

 .هريغ يف روصتي ال ام راقتحالاو ةلافسلاو يزخلاو ناوحلا نم بجوي :رشع نماثلا .هريغ هثروي ال ام ةأرخلاو

 .سحلاب دهاشم وه ام هل مهراغصتساو سانلا ءانحشو ءءاضغبلاو تقملا لولح نم دبعلا وسكي :رشع عساتلا

 فلسلا ضعب نع لقانلا ىلع هبتشا لب ءدحأ هزاوج ىلإ بهذي مل هنأ ققحو «ميقلا نبا هطسب ام ةصالخ اذه
 دقف «ميقلا نبا نم هوبتكو «طلغ اذه نكل :تلق .ربدلا ةهح نم جرفلا يف نايتإلا :دارملاو «رابدألاب نايتإلا زاوج

 ريسفت يف رمع نبا نع يراخبلا ىور ام ىلع ءانب ءاهربد يف هنايتإ زاوج رمع نباو «سنأ نب كلام ىلإ بسني
 تلزنأ امنإ :لاق يناربطلا ظفلو 4571[2 :مقر] اهربد يف اهيتأي :لاق (0:ةرقبل) (ْجُكَتْرَح اوُنأَقط :ىلاعت هلوق.
 "بئارغلا" يف ئيطقرادلا هاورو «ربدلا نايتإ يف ةصخخر (؟0+ :ةرقبل) يْمُكَل ٌتْدَح ْمُكٌواَسِنإ هي هللا لوسر ىلع
 مظعأف ءاهربد يف هتأرما باصأ لحر يف تلزن :ظفلب امد رمع نبا نع عفان نع كلام نع يدرواردلا قيرط نم
 ءحصي ال :ريثك نبا ظفاحلا لاق نكل ءاهربد يف الإ ال :لاق ؟اهلبق يف اهربد نم :تلقف :لاق «تلزنف كلذ سانلا

 هبسنو «ةيآلا رهاظو ثيداحألا هذهل ؛فلسلا نم ةعامج نع كلذ ةحابإ لقن دقو :لاق "يراسلا داشرإ" يف اذك

 صاصحلا ركب وبأ لاق ]17/٠١[« ةريثك تاياور يف كلام ةمئألا مامإو نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثكل نابعش نبا
 هنع يهو ءاهتعانشو اهحبقل ؛هنع ةلاقملا هذه نوفني هباحصأو «هتحابإ كلام نع روهشملا :هل "نآرقلا ماكحأ" يف

 .هنع مهيفنب عفدنت نأ نم رهشأ

 برع موق متنأ ام :لاقف «كلذ نع اكلام تلأس :لاق حور نب ليئارسإ قيرط نم كلام نع بيطنخملا ىور نكل
 - :لاق ءكلذ لوقت كنإ :نولوقي مهفإ !هللا دبع ابأ اي :تلق ؛جرفلا اودعت ال ؟ءرزلا عضوم الإ ثرحلا نوكي له
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 .نهشاحم يف ءاستلا يأن نأ

 ع يلا دف

 0 اا 0 لاهبنملا يبا ع: هبا نع اداه --

 نع عجر كلام لعلو ؛ةصقلا هذه ىلع اودمتعا نيرخأتملا هباحصأ نأ رهاظلاف ىلع نوبذكي «ىلع نوبذكي -

 ىلع ةحيحص هيف ةياورلا تناك نإو ؛هب لمعي ملف رمع نبا ثيدح فالخ ىلع لمعلا ىري ناك وأ «لوألا هلوق
 ةحيحص 0 هيف دروأو «رمع نباو كلام نع بذلاو عفدلا ْق هلاطأو ,همالك ينالطسقلا درس اذكهو .هتدعاق

 | .رمع نبا لوق عم هنايب يف عفان نع يئاسنلا ةياورو ؛ءيطرقلاو بهو نبا نع
 4دكنْرَح اوُأفإ» :هلوقو :(077:ةرقبلا) كلا ُمُكَرَمَأ ُتْيَح ْنِم َنُهوُنأَفلل :ىلاعت هلوقب هيلع لدتسي دقو] :نهّشاحم
 ميما حتفب :يراقلا لاق أ ١( 7 :ةرقبلا) 4 ّىذأ ف لقط :ىلاعت هلوق عماجلاو «ضيحلا ىلع سايقلابو (7؟77:ةرقبلا)

 عمج يه «نهّشاحم يف ءاسنلا ىتؤي نأ يمن هيفو :"راحبلا عمجم" يف لاقو «نهرابدأ يأ ةمجعملا نيشلا ديدشتو

 ءطئاغلا عضاوم نع شوشحلاب نيكي امك رابدألا نع شاحن اب نىك ضبا ةليوس نس ةلاقو نويقلا يهو ةشحم

 :درو دقو :يراقلا لاق ,نهرابدأ يأ نهشوشح يف ءاسنلا نايتإ نع يف ثيدحو «مارح ءاسنلا شاحم ذئنيح هنمو

 .رباج نع يدع نباو هيوم هاور ءاسنلا شاحم اوقتا
 ءاهربد يف ةأرما ىتأ نم نوعلم :ةريره يبأ نع 1١77[ :مقر] دواد وبأو 851١[ :مقر ,5415/؟] دمحأ ىورو

 نإو «ربدلا يف ةأرملا نايتإ ميرحت ىلع ار عامجإلا دقعنا دق :هل "يذمرتلا حرش" يف انخيش لاقو :"ةيانبلا" يف لاق

 نم هميرحتب نولئاقلا امأف «هراكنإ هنع يور دقف هتحابإ هنع يور نم لكو ,عطقنا دق مدق فالح هيف ناك

 ريبح نب ديعس :نيعباتلا نمو ءدوعسم نباو ءادردلا وبأو ةريره وبأو سابع نباو بلاط يبأ نب يلعف :ةباحصلا

 نايفسو دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق وهو «سواطو بيسملا نب ديعسو يعخنلا ميهاربإو ةمركعو دهاحمو

 .ملعلا لهأ نم نيرخآو يعفاشلاو يروثلا
 ةفيلخ نب لاهنملا ةمادق يأ نع ةفينح وبأف :"دوقعلا" ةخسن ظفل امأو ءانتحسن يف دنسلا ظفل اذكه :لاهنملا يبأ

 دامح قيرط نم يثراحلا هاور اذك «ثيدحلا :لاق هنأ دوعسم نبا نع يمرحلا عاقعقلا يبأ نع مامت نب ةملس نع

 مامإلا نع يهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاورو ءورسح نبا هاور هقيرط نمو «هيبأ نع ةفينح يبأ نب
 يبأ نع نيدنس مامإلا دنع هل لعلف ءرحخآ دنس اذهو .عاقعقلا بأ نع ةمامث نع ورمع نب لاهنملا نع :لاق هنأ ريغ

 ,عاقعقلا بأ نع - قودص وهو - مامت نب ةملس نع - فيعض وهو - ةفيلح نب لاهنملا قيرط نم عاقعقلا

 :لمتحيو «عاقعقلا بأ نع - ةقث وهو - ةمامث نع - مهو امير فوك قودص وهو - ورمع نب لاهنملا قيرط نمو
 ثيدحلاو «ةمامث هنأ :ةملسو ءورمع نبا هنأ :لاهنملا معزف «دنسلا ءامسأ يف ةاورلا ضعب هابتشا نم كلذ نوكي نأ

 ."مارح ءاسنلا شاحم" :ظفلب عاقعقلا بأ نع جاجحلا قيرط نم ]١8/7[ يواحطلا هج رخأ
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 .شاحملا يف ءاسنلا ىئؤت نأ مارح :لاق هنأ دوعسم نبا نع يئشخلا عاقعقلا يبأ نع

 3 قرخلا مصألا حامرلا ريثك نع اضيأ مامإلا ىورو ؛"نيكلا" يف مكاحلاو «"خيراتلا" يف يراخبلا هجرخأو -
 يف اربدو البق (175:ةرقبلا) 4جكِش ىنأ ْمكَرَح اوُنأَف كَل ٌتْرَح :كواَسنو :لجو زع هلوق يف رمع نبا نع عداو يبأ

 نم يعالكلاو ؛نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسخ نباو ؛عيكو قيرط نم ةحلط هاور اذكه .ريغ ال ؛هدحو يتأملا
 ءازئاج شاحملا يف نايتإلا يأ رابدإلا ىري ال ناك رمع نبا نأ رهظي اذهو «مامإلا نع مهلك دلاخ نب دمحم قيرط

 نع هيبأ نع مامإلا نب دامح ةياور قبس دقو .[75/7؟] قرط نم هنع يواحطلا هاور ام ىلع هنع حيحصلا وهو
 ةخسن يقو ءانتخسن يف ناك اذكهو ءمارح شاحن وحن ءاسنلا نايتإ :لاق دي يبلا نع رذ يبأ نع جرعألا ديمح
 :هل لاقي لحجر نع - كلملا دبع وبأ وه - يكملا جرعألا سيق نع ليوطلا ديمح نع ةفينح وبأ :اذكه "دوقعلا"

 قيرط نم ةحلط ةاور اذك «"نهراحتعأ يف ءاسنلا ناينإ عع ىف 28 ىبلا نأ" :هنذ رذ يبأ نع ديحما دبع نب دابع

 املا نع مهلك نسا نب دلمعا قيرط نم ورسح نناداووو ؛مامإلا نع ينامحلا ىيي يبأو مكحلا نب مساقلا
 اطاقسإو افيحصت انهه نأ ملعف ؛مامإلا باحصأ نم ةعامج هاور اذك ءرذ يبأ نع سيق نع ديمح نع :ىوريو

 ضعب ظفح ءوس نم وأ ؛خاسنلا مالقأ لوادت نم تأشن كلذ ةماع لعلو «نتملا ظفل يف ًافرصتو «دنسلا ضعبل

 هانررح امم سابتلالا عفتراف ءجرعألا سيق نع هاور ليوطلا وه لب ءجرعألا ديمح سيل هنأ ملعو «ةلقنلا وأ «ةاورلا
 مكدحأ عماج اذإ :درو دقف «جرفلا ىلإ رظني ال نأ عامجلا بادآ نم نأ ملعا مث .روثعلا اذه لبق ةمدقملا يف

 ف يدع نباو "هدنسم" يف دلخم نب يقب هجرحأ :ىمعلا ثروي كلذ نإف ؛اهجرف ىلإ رظني الف هتيراج وأ هتحوز

 لإ رظني الف مكدحأ 0 اذإ :دروو «دانسإلا ديح :حالصلا نبا لاقو اعوام سابع نبا ثيدح نم "هلماك"

 هئافعض" يف حتفلا وبأ يدزألا هحرحخأ ءسرخلا ثروي هنإف 0 رثكي الو «ىمعلا ثروي هنإف ؛جرفلا

 .ةريره يبأ ثيدح نم "هسودرف" يف يمليدلاو ,"هتخيشم" يف يليلخلاو
 درو دق نكل ء.حاحصلا يف امك لص هنم هتأر نوكت نأ تركنأو هيلع راكنإلا ف ةشئاع ثيدح نم درو دقو

 ضعب يف امهقح يف ةحارص ًاصوصمخو «ةكولمملاو ةجوزلا قح يف ننسلاو نآرقلا صوصن يف ةراشإ ًاقلطم ةزاحإلل
 دقف «هتجاح ءاضق درجمب اهنع يحنتلا يف لجعتي ال نأ ًاضيأ بادآلا نمو ؛"ةيادحلا" يشاوح يف اهاندروأ «رابخألا
 يضقت ح اهلجعي الف اهتجاح يضقت نأ لبق هتحاح ىضق اذإ مث ءاهقدصيلف هلهأ مكدحأ عماج اذإ :درر

 "هلماك" يف يدع نبا جرحأو «ءسنأ ثيدح نم "هدنسم" يف ىلعي وبأو "هعماج" يف قازرلا دبع هجرحخأ ءاهتجاح

 .هتجاح يضقت نأ بحي امك ءاهتجاح يضقت يح ىحنتي الف هلهأ مكدحأ عماج اذإ :ًاعوفرم قلط ثيدح نم
 .نون الب نينيشب يششخلا عاقعقلا :"يراقلا حرش" يفو :ينشخلا

 [لزع نإو ننوكيل ائيش هللا ىضق نإ :هعفر يردخلا نع "هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبأ جرحخأ] :شاخما يف
 .ءاسنلا شاحم اوقتا :هعفر رباج نع هلماك" يف يدع نباو هيوم ىورو



 شارفلا بحاصل بسدلا نايب 200 حاكنلا باتك

 [شارفلا بحاصل بسنلا نايبز]
 نب رمع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةفينح وبأ -

 0 ل ا ل ا شارفلل دلولا" :لاق دك يبلا نأ :باطخلا

 (؟08» :مقر) يراحبلا هاور دقف ءارتاوتم نوكت نأ داك روهشم حيحص ثيدحلاو :يراقلا لاق] :دلولا

 نع ٠٠١4( :مقر) هجام نباو (7584 :مقر) يئاسنلاو (7710 :مقر) دواد وبأو ١551( :مقر) ملسمو
 وبأو «ةريره يبأ نع (7 :مقر يذمرتلاو 350٠١5, :مقر هجام نباو 2« 14/7 :مقر يئاسنلا) ةثالثلاو «ةشئاع

 رمع نع هحام نباو (" 485 4 :مقر) ريبزلا نب هللا دبع نعو دوعسم نبا نع يئاسنلاو «نامثع نع دواد
 ؛ءطولا ةزئاحلا ةكولمملا ةمألا وأ ,ةحوكنملا ةجوزلا شارفلا نم دوصقملا 27٠6٠0 73٠٠07([ :مقرإ ةمامأ بأ نعو

 ؛يراقلا همعز امك شارفلا سفن ال «ىلوملا وأ جوزلا وهو شارفلا بحاص :انهه دارملاو ءءطولل ناشرتفت امهنأل

 وهو :هكلامل يأ شارفلل دلولا هيفو :"راحبلا عمجمب" يف لاق ءفذحلا زاحم وأ «زاجملا وأ ةيانكلا قيرطب امإ كلذو

 «تنز :ترهعو «ىز :رهعو «ينازلا :رهاعلا :ءاملعلا لاق :يوونلا لاقو ءاهناشرتفي امهأل ؛ىلوملا وأ جوزلا

 هيفبو رجحلا هل :لوقت نأ برعلا ةداعو ءدلولا يف هل قح الو «ةبيخلا هل يأ "رجحلا هل" نيعمو ءانزلا :رهعلاو

 570/١[. ملسم حيحص حرش] ةبيخلا الإ هل سيل نوديري ؛كلذ وحنو بارتلا وهو «بلثألا
 نصحملا محري امنإو ءمجري ناز لك سيل هنأل ؛فيعض اذهو «ةراجحلاب مجري هنأ انهه رجحلاب دارملا :ليقو

 رجحلا رهاعللو :"عمجملا' يف لاقو .دلولا يفن يق درو امنإ ثيدحلاو .هنع دلولا يفن همجر نم مزلي ال هنألو ؛ةصاخ

 دلولا يف ينازلل ظح ال يأ ًاقلطم انزلا ىلع بلغ مث ,روجفلل ًاليل ةأرملا ىتأ اذإ ًاروهعو ارهع رهع نم «يازلا يأ

 ةبيخلا هل :ئيعملاف :لاق .هل ءيش ال يأ ءاهالوم وأ اهجوز وهو دلولا مأ بحاصل يأ شارفلا بحاصل وه امنإو

 وأ جوزلا وأ ديسلا :بحاصلاو ؛جوزلا اهشرتفي هنأل ؛ةأرملا يأ شارفلا بحاصل بوسنم دلولا يأ «ءبسنلا ال

 هلتق انهه دارملا سيل نأ تفرع دقو .هلتق نع ةيانك بارتلا وأ مجرلا يأ رجحلا :يراقلا لاق «ةهبشب يطاولا

 .هفرعتس امك ثيدحلا دروم فالح هنأ ىلع ءدلجلا يف ال ةصاخ محرلا يف وه امنإو

 يق ةفينح يبأ ىلع در هبو «يعفاشلاو كلام بهذم وه ام ىلع ءطولا ناكمإ بسنلا اذه يف طرش يوونلا نأ ملعا

 هنأل ؛ثيدحلا قالطإ يف هل ةجح الو ءداسفلا رهاظ فيعض اذهو :لاق ةيقرشملاو ةيبرغملا هيف لثمو «طارتشالا مدع

 لادلاو «يعادلا ىلع رادي دق مكحلا نأ :ًالوأ امأ :هيلع لوقأ .دقعلا دنع ناكمإلا لوصح وهو «بلاغلا ىلع جرح
 مطولا ةلزنمب لعح دقعلاف «ةقشملاو رفسلا يف امك ءالصأ امهدوجو ةقيقح ىلإ تفتلي الو :لولدلاو وعقلا مغ امان

 افرعنا نريعل ةيطلمل ,حاكنلا دقع درجم اضاف ران ةجوز تناك نا ؟اضيأ يووؤتلا لاق دقو ,ئعملا اذه يف

 - ؛عونمم بلاغلا ىلع هجورخو «ثيدحلا قالطإ فالح مهبهذم نأ :ايناثو «كلذك مهبهذم لب .داسفلا رهاظ
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 . رجحلا رهاعللو

 اذان ضارم اهيف تيضايشوب قتلا ف اهني وزو «نوننن' اهيلع كين اذإ ةةوظولا نأ :انلات ون ليل: نشدهل ةنزؤلاف
 لماحب تسيلو ضيحت اهنأ ملعيو اهعم ناك ول اذكو «ةرورضلاب ةمولعم محرلا ةءارب نأ عم ةيرم الب دتعت اهقلط

 ملع نإو محرلا لغش ماقم ًامئاق لعج ءطولا قلطم نأ رهظف هيف ءطو ال رهط يف قالطلا يف ةنسلا وه امك
 .مهفاف «ةيعرشلا لوصألل فانم هلوقف ؟انهه ناكمإلا نيأف اعطق اهقءارب

 دلولا !ٌدبع اي كل وه :ةعمز نب دبعو دعس ماصتخا ةصق يف ةشئاع نع ملسم هحرخأف «ةتسلا هاور :رهاعللو

 دواد وبأو 2١5481 /١50[« :مقر] مامإلا ةياور ظفل لثم قرطب ةريره يبأ نعو ؛قرطب رجحلا رهاعللو شارفلل

 انز ةصق يف صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو «ملسم ةياور وحن ةشئاع نع
 حابر نعو ءرجحلا رهاعللو شارفلل دلولا «ةيلهاجلا رمأ بهذ مالسإلا يف ةوعد ال :لاق «هب هدلو ةوعدو ةيلهاجلا

 هجام نباو «[717176 77174 ,”؟1/+ :مقر] شارفلل دلولا هلي هللا لوسر ءاضقب نامثع ءاضقو ةنحؤي ةصق ف

 ."شارفلل دلولاب ىضق" :ًاعوفرم رمع نعو ؛"شارفلل دلولا" :دعسو دبع ةيضق ةصق يف ةشئاع نع
 رهاعللو شارفلل دلولا :اعوفرم يلهابلا ةمامأ يبأ نعو ءرجحلا رهاعللو شارفلل دلولا :اعوفرم ةريره يبأ نعو
 رهاعللو شارفلل دلولا :اعوفرم ةريره يبأ نع يذمرتلاو 5٠٠١4., 23٠.١6 05٠.5 ١.07[. :مقر] رجحلا

 نب هللا دبعو ةجراخ نب ورمعو ةمامأ يبأو ةشئاعو نامثعو رمع نع بابلا يفو :لاق ١١517[ :مقر] رجحلا

 نب ديعس نع يرهزلا هاور دقو ء.حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح ؛مقرأ نب ديزو بزاع نب ءاربلاو ورمع
 .ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو «ةريره يبأ نع ةملس يبأو بيسملا
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 [ءاربتسالا نايب]
 أطوت نأ لك هللا لوسر ىن :لاق ىعذ امد رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ 0

 هلعأو ,ملسم طرش ىلع هحّحصو "كردتسملا" يف مكاحلاو ؛ديعس يبأ نع "حاكنلا" يف دواد وبأ هاور :خلإ لاق

 جرخأو «"هحيحص" يف نابح نباو «عفيور نع "ةفرعملا" فو "ننسلا" يف يقهيبلاو ءكيرش سيلدتب ناطقلا نبا
 اذكه :خلإ أطؤت نأ .تاعوفرم اهلك سابع نبا نع "هننس" يف نيطق ردلاو «يلع نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا
 ةبلعت يبأ نع ةداتق نع اضيأ مامإلا ىورو «مامإلا نع رانيد نب نامثع قيرط نم "هدنسم" يف يئراحلا هاور
 (57/9] دمحأ هجرخأ ثيدحلاو ءورسخ نبا هاور اذك «"يبسلا نم ىلابحلا أطوت نأ ىمن دي يبلا نأ" :نيشخلا

 هنأ هعفر ديعس يِبأ ثيدحم نم [؟٠79. :مقر ]25١7/7 مكاحلاو ١١51[, :مقر] دواد وبأو ١١515[« :مقر

 .نسح هدانسإو ؛:ةضيح ضيحت نيح لمح تاذ ريغ الو ءعضت يح لماح أطوت ال :ساطوأ ايابس يف لاق
 ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم يذمرتلاو هج :مقر ىها/ع] سابع نبا ثيدح نم يطقرادلا هجرخأو

 يلع ثيدح نم ةبيش يبأ نباو ء«فيعض دنسب ةريره يبأ ثيدح نم "ريغصلا" يف يناربطلاو ١554[« :مقر]

 يف نابح نباو ؛عاطقناو فعض هدنس يفو «"ةضيحب أربتست ىح لئاحلا وأ عضت ىح لماحلا أطوت نأ ىمن" :هعفر
 ىح لماح أطوت نأ ساطوأ موي ىف" :اعوفرم يبعشلا ليسارم نم ةبيش يبأ نباو ؛عفيور ثيدح نم "هحيحص"'
 :هعفر سنأ ثيدح نمو ءرخآ قيرط نم هليسارم نم "هفنصم" يف قازرلا دبعو ؛"ًأربتست ىح لئاح وأ ءعضت
 ؛فعض الو ء«فعض هدنس يف :لاقو «سنأ نع يرهزلا نع جاجحلا قيرط نم يقهيبلا هركذو «"ةضيحب ةيفص أربتسا"
 و ا تا ا ا حا

 ديري هلعل :لاقف ءهطاطسف باب ىلع ححب ةأرماب ىت هنأ يك يببلا نع ءادردلا يبأ نع |[ 0١ :مقر| ملسم ىورو

 لحي ال 00 م اا نأ فيس نقل :هذك5 هللا لوسر لاقف «معن :اولاقف ؟اهب ملي نأ

 اهغانفت رح ل ةينسف ًالئاخ تناكو اهاظي ئأ امي ملي نيعم :يوونلا لاق هل لحي ال وهو همدختسي فيك هل

 ءاحجم ةأرما ىأرف ةوزغ يف ناك :هظفلو ءهنع دواد بأ هجرخأو .|[ غ5” ملسم حيحص حرشإ] عضت ّىح

 ديعس يأ نعو «خلإ هربق ف هعم لخدت ةنعل هنعلأ نأ تمم» دقل :لاق ؛معن :اولاق ؟امب ملأ اهبحاص لعل :لاقف

 نعو «ةضيح ضيحت نىح لمح تاذ ريغ الو ءعضت نىح لماح أطوت ال :ساطوأ ايابس يف لاق هنأ هعفرو ,يردخلا
 موي لوقي ني هللا لوسر تعمس ام الإ مكل لوقأ ال ينأ امأ :لاق ًابيطعن انيف ماق :لاق ءيراصنألا تباث نب عفيور

 ئرمال لحي الو «ىلابحلا نايتإ نعي ءهريغ عرز هءام ىقسي رحآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي ال :لاق «نينح
 - 0 5١98[. 25181 23185 :مقر] لإ اهأربتسي يح يبسلا نم ةأرما ىلع عقي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي
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 .نموطب يف ام نعضي ىح ىلابحلا

 لمعلاو «تباث نب عفيور نع هجو ريغ نم يور دقو :لاقو «هنّسحو ارصتخم عفيور ثيدح يذمرتلا جرخأو -
 ءادردلا يبأو سابع نبا نع بابلا يفو ءعضت ىح أطي نأ لماح يهو ىرتشا اذإ لحرلل نوري ال ملعلا لهأ دنع

 يلا ايابسلاو ءانز نم ىلبحلاو «ةارتشملا ىلبحلا يف وه امنإ اندنع ءاربتسالا اذه مث .ديعس يبأو ةيراس نب ضابرعلاو

 هتحوكنم قح يف ال انناعأ تكلم امم تراصو «ةرحهملا وأ مالسإلا هجوب نييبرحلا نهحاوزأ نع نهحاكن خسف

 يف الو ,حاكنلا لبق اه نز ينازلا وه جوزلا ناك اذإ انز نم ىلبحلا ءطو زوجي اذكو ءاهعامج زوحي هنإف «ىلبحلا

 نأل ؛ءطولا نع ًالضف عضت ّح اهحاكن اندنع زوجي ال هنإف ءًالماح تناك اذإ ةملسم ةرحاهملا ةيبرحلا قح
 .لمحلا عضو هتدعف ءاندنع حيحص مهنيب اميف مهحاكن

 يمرادلاو ١١714[ :مقر ,.57/9] دمحأ هاورو «هريغ عرز هءام يقسي ال نأ هيلع صن ام ءطولا ةمرح ئبمو

 تاذ ريغ الو ءاهلمح عضت يح لماح أطوت ال :ساطوأ ايابس يف لاق هنأ هعفرو «ديعس يبأ نع كادولا يبأ قيرط نم

 لحي ال :نينح موي دو هللا لوسر لاق يراصنألا تباث نب عفيور نع دواد وبأ هاورو ؛ةضيح ضيحت نح لمح

 مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الو - ىلابحلا نايتإ نوعي - هريغ عرز هءام يقسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال

 قبح ًامنغم عيبي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الو ءاهأربتسي يح يبسلا نم ةأرما ىلع عقي نأ رخآلا
 نإ ةضيحب ءامإلا ءاربتساب رمأي ناك ُدتك هللا لوسر نأ ئغلب :لاق كلام نع نيزر هاورو ؛[؟58١ :مقر] مسقي
 اذإ :لاق هنأ رمع نبا نعو «ريغلا عرز يقس نع ىهنيو «ضيحت ال نمم تناك نإ رهشأ ةثالثو «ضيحت نمم تناك
 ءارذعلا ءاربتسا ىلع روهمدلا مث «ءارذعلا أربتست الو ءأربتستلف تقتعأ وأ «تعيب وأ ءأطوت يلا ةديلولا تبهو

 .رهشأب ال رهشب ضئاحلا ريغ ءاربتسا ىلع اذكو ؛همومعب ساطوأ ايابس ثيدحل ؛اضيأ

 ءارش ةمأ كلم نمو «لمح نع ةيراج محر ةءارب بلط :عرشلا فو «ةراهطلاو ةءاربلا بلط :ةغللا يف ءاربتسالاو

 .لمح عضو وأ رهش وأ ةضيحب اهأربتسي يح اهيعاودو ءطولا هيلع مرحي ًاثرإ وأ ةيصو وأ ةبهوأ
 .ةارتشملاو ايابسلا امي دارملاو «ءلماحلا يهو ىلبح عمج ءاحلا حتفب :ىلابحلا

 .عفيور نع بابلا يثو اعوفرم هيبأ نع ةيراس نب ضابرع نع يذمرتلا هاور :نفوطب
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 عاضرلا باتك 2٠١9

 [عاضرلا ببسب ةمرحلا نايبز

 لك يبلا نع هه يلع نع يرش وع اعلا ل وكلا ضايج 1
 يضاق عناه نبا

 .ةةريثكو هليلق بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" :لاق
 نبا لاق «ةشئاعو سابع نبا ثيدح نم هحام نبا الإ ةتسلا هجرخأو ءفسوي وبأ هنع هاور اذكه :مكحلا نع

 ةورعو دهاحبو نسحلاو بيسملا نباو سابع نباو رمع نباو دوعسم نباو يلع لوق وه :"راكذتسالا" يف ربلا دبع
 ثيللاو يروثلاو امهاحصأو كلامو ةفينح يبأو دامحو مكحلاو ةداتقو يرهزلاو لوحكمو سواطو ءاطعو
 :ربلا دبع نبا لاق «ةرملا يف مرحي هريثكو عاضرلا ليلق نأ ىلع نوملسملا عمجأ :ثيللا لاقو ؛يربطلاو يعازوألاو

 .[550 25059/14] كلذ يف فالخلا ىلع ثيللا فقي مل

 نم هيفو ءبسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم اومرح :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يراحبلا هاور :خإ! نم مرحي
 يا سل مرحي هنأو «ةعاضرلا نم يأ ةنبا اهنأ يل لحت ال امنإ :ةزمح ةنبا ةصق ف سابع نبا ثيدح

 ادعت «اعوفرم ةعاضرلا نم ةصفح مع ةصق يف ةشئاع نع ملسم جرخأو 5147 195 مقر[! تيبنحلا

 يأ حلفأ ةصق يف اهنعو «ةدالولا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي :ًاعوفرم رو خرا مب مرعحتعاملا

 0" نبا نعو «بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي هنإف «هنم يبجحت ال :اعوفرم ةعاضرلا نم اهمع سيعقلا يبأ

 نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحيو «ةعاضرلا نم يأ ةنبا اهنأ يل لحت ال اهإ :هظفلو «ةزمح ةنبا ةصق يف رم ام
 :[1 4217 6144832144 :ىقر] بشنلا نع :قيرط قو ءمخنرلا

 ف يئاسنلا ظفلو ل٠. :مقرإ ةدالولا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي :هظفلو ؛ةشئاع ثيدح دواد وبأ جرخأو

 :حلفأ ةصق يفو «ةدالولا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي :قيرط يفو ءعاضرلا همرح ةدالولا هتمرح ام :اهنع قيرط
 نع يورو «هللاب فلحلا عم نكل ءسابع نبا نع ةزمح ةنبا ةصق يف هلثمو .بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحب
 اناك دوعسم نباو ًايلع نأ انثدح ًاحيرش نأ بتكف ؛عاضرلا نع هلأسن يعخنلا ديزي نب ميهاربإ ىلإ انبتك :لاق ةداتق

 كك هللا ين نأ :هتثدح ةشئاع نأ انثدح يبراحما ءاثعشلا ابأ نأ هباتك يف ناكو ءهريثكو هليلق عاضرلا نم مرحي :نالوقي
 نم مرحي ام مرحت ةعاضرلا نإ :اعوفرم ةصفح مع ةصق يف ةشئاع نعو «ناتفطخلاو ةفطخلا مرحت ال :لوقي ناك

 سابع نباو ةشئاع يثيدح هحام نبا جرخخأو .[س817 سال ١ سال اس ساس لإ نس 6# :مقر] ةدالولا

 ام عاضرلا نم مّرح هللا نإ :ًاعوفرم يلع نع بيسملا نب ديعس نع يذمرتلا جرأو ١70 ١978[« :مقر]

 ,حيحص ثيدح اذه «ةبيبح مأو سابع نباو ةشئاع نع بابلا يفو :لاق 21١45 ١١47[« :مقر] بسنلا نم مرح

 - ميحص نسح ثيدح اذه :لاق «ةدالولا نم مرح ام ةعاضرلا نم مرح هللا نإ :اعوفرم ةشئاع ثيدح جرعأ مث
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 ملعن ال مهريغو ٌدكُك ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ ةماع دنع اذه ىلع لمعلاو ؛عيحص ثيدح يلع ثيدحو -
 ضعب لاقو ءقاحسإو دمحأو يعفاشلا بهذم ركذو :نيتّصملا ثيدح جارحإ دعب لاق مث .فالتخا كلذ يف مهنيب

 نايفس لوق وهو ؛فودلا ىلإ لصو اذإ هريثكو عاضرلا ليلق مرحي :مهريغو ٌدُك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ
 نع ةشئاع ثيدح دمحم جرخأو .ةفوكلا لهأو عيكوو كرابملا نب هللا دبعو يعازوألاو سنأ نب كلامو يروثلا
 ةدالولا نم عرج ام ةعاضرلا نم مرج :اعوفرم ا ةشئاغ نع راسي ني ناميلس نع زانيد نب هللا دبع نع كلام

 :اعوفرم نابوث ثيدح نم جرخأ هنأ ياربطلل "ريبكلا مجعملا" نع "ةيانبلا" يف لقنو ,[115 :مقر :55؟/؟]
 .[55 «؟8/© :ةيانبلا| ١[ 5477 :مقر «98/1؟] بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 نأ نم (؟:ءاسنل) ْمُكَتْعَضْرَأ يناللا ٌمُكَناَهَمَأَوإ :ىلاعت هلوقو ؛ةحيحصلا تاياورلا هذه هديفي ام وه انبهذم نأ ملعاو
 ؛هفوج ىلإ لصو اذإ صملا نم ءيش ندأب ققحتي ةعاضرلا ىمسم نإف «ميرحتلا يف ءاوس اهريثكو ةعاضرلا ليلق

 هراتخا امك ةشئاع ةياور ىلع ءانب تاعضر سمح وهو - انآرق الو اربح نكي مل ام. اميسال دحاولا ربخب هيلع ةدايزلاو

 ؛سابع نباو رمع نباو دوعسم نباو بلاط يبأ نب يلع نع يورم انبهذمو زوجي الف باتكلا ىلع ةدايز - يعفاشلا

 مكحلاو رانيد نب ورمعو ةداتقو يرهزلاو لوحكمو ءاطعو سواطو بيسملا نب ديعسو يرصبلا نسحلا لاق هبو
 نبا رمع يزارلا ركب وبأ خيشلا دازو .دهاحبو دعس نب ثيللاو كرابملا نب هللا دبعو عيكوو يروثلاو يعازوألاو دامحو
 .[؟57/8] يئيعلل "ةيانبلا" يف اذك ءاهقفلا رثكأ لوق وهو :رذنملا نبا لاقو «يعخنلاو يبعشلاو هذ باطخلا

 (514/1] ةدحاو ةصم ميرحت يف سابع نباو ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعس راثآ "أطوملا" يف دمحم جرحأ دقو
 لقأب تبثي ال :هباحصأو يعفاشلاو ةشئاع تلاقف :"ملسم حرش" يف يوونلا لاقو 057٠0 57١7[« 519 :مقر 6

 نباو رمع نباو دوعسم نباو يلع نع رذنملا نبا هاكح «ةدحاو ةعضرب تبثي :ءاملعلا روهمج لاقو ءتاعضر سمح نم

 يروثلاو يعازوألاو كلامو دامحو مكحلاو ةداتقو يرهزلاو لوحكمو نسحلاو بيسملا نباو سواطو ءاطعو سابع
 نوملسملا عمجأ :لاق هنأ ثيللا نع "يغملا" يف ةمادق نباو يزارلا ركب وبأ ىكحو :"ةيانبلا" يف لاقو .ّقد ةفينح يبأو

 باتكلاب لمعلا نأب :نيفلاخملا هوجو نع بيحأو .مئاصلا رطفي امك ءدهملا يف مرحي هريثكو عاضرلا ليلق نأ ىلع

 مويلا امأف ءكلذ ناك ناتعضرلاو ةعضرلا مرحت ال :هلوق :لاق هنأ سابع نبا نع يزارلا ركب وبأ ىكح هنأبو :ىوقأ

 عوحرلا بجوف «ةبرطضم ةشئاع ثيداحأ نأبو «دوعسم نبا نع هلثمو ءاخوسنم كلذ لعجيف مرحت ةدحاولا ةعضرلاف
 ةشئاع نع تاعضر سمح ثيدحو «هبارطضال ؛حيحص ريغ نيتجالمإلاو ةجالمإلا ثيدح نأبو «باتكلا ىلإ

 ليلد ىلإ جاتحي ةوالتلا خوسنم نألو «ةباحصلا نع نآرقلا نم ريثك كرت يف ضفاورلا بهذم ىلإ يدؤي هنأل ؛فيعض
 ؛ةشئاع ةياورب نولمعيو «ةرافكلا موص ف دوعسم نبا ةءارقب نولمعي ال ةيعفاشلا نم بجع :ليقو «مكحلا ءاقب ف

 -  .[؟95/ه] زوجي ال ةذاشلا ةءارقلاب لمعلاو «دحاولا ربخج تبثي ال نآرقلاو



 عاضرلا ببسب ةمرحلا نايب 0 عاضرلا باتك

 000000 «ريبزلا نب ةورع نع كلام نب كارع نع مكحلا نع ةفينح وبأ -

 نع كلام نب كارع نع مكحلا نع ةبعش نع مدآ ةياورب يراخبلا هجرخأ ءأرغصم ةبيتع نبا وه :خلإ مكحلا نع
 :تلقف «كمع انأو ئم نيبجتحتأ :لاقف .هل نذآ ملف حلفأ يلع نذأتسا :تلاق افأ ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع

 حلفأ قدص :لاقف هٌهَنَك هللا لوسر كلذ نع تلأس :تلاقف يأ نبلب يخخأ ةأرما كتعضرأ :لاق ؟كلذ فيكو
 لاق امك سيعقلا يبأ مساو - ةلمهملا نيعلا حتفو فاقلا مضب - سيعقلا يبأ وأ دعمجلا وبأ وه حلفأو .هل يذلا

 ام عاضرلا نم مرحب :ةزمح ةنبا ةصق يف اعوفرم رباج ثيدح جرحأ مث ,نالطسقلا هلاق يرعشألا لئاو :ئطقرادلا

 ايح نالف ناك ول :هل ةشئاع تلاقف :هيفو «ةعاضرلا نم ةصفح مع ةصق يف ةشئاع ثيدحو «بسنلا نم مرحي

 25144 :مقر] ةدالولا نم مرحي ام مّرحت ةعاضرلا نإ معن هلك هللا لوسر لاقف ؟ىلع لخد ةعاضرلا نم اهمعل
 اهيبأ وأ رخآ مع وه لب «سيعقلا يبأ يحأ حلفأ ريغ اذه ةشئاع مع نأ اوققح دقو 05456 01٠١7[«

 نم لوق طلغو 1577/١« ملسم حيحص حرش] يوونلا هركذ امك «ةدحاو ةأرما اهتعضرأ عاضرلا نم ركب يبأ
 .تاداهشلا باتك يف اذه رجح نبا نع ىالطسقلا هلقنو ءدحاو امه :لاق

 ءاهيلع نذأتسي ءاح سيعقلا يبأ احأ حلفأ نأ :ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع كلام نع عاضرلا ف جرحأو

 تس يذلا ريح[ ذك الزمر ءاجع يلق نفل نذل نأ فيراف «باسنلا لون نأ دعب ةعاضرلا نم اهمغاوهو

 كلام ةياورب ملسم هحرحأو ؛يطقرادلا دنع امك يرعشألا حلفأ نب لئاو وه سيعقلا وبأو .هل نذآ نأ ينرمأف

 .ءاطع نع جيرخ نبا ةياوزإوب «ماشق نع ريغ ىلا ةياوريو«قرط يل يرغرلا نع طعم سنويو ةنيع نب تايتسو
 يفف «ةبراقتم ةفلتخم ظافلأب اعوفرم ةشئاع نع ةورع نع كلام نب كارع نع مكحلاو ؛بيبح نب ديزي ةياوربو
 سنوي ةياور يف اذكو «كنيمي وأ كادي تبرت :لاق ؛ءلحرلا نيعضري ملو ةأرملا نيتعضرأ امنإ :تلق نايفس قيرط

 :ماشه يل لاق «هتددرف :ماشه قيرط يفو «دعجلا وبأ ةعاضرلا نم يمع يلع نذأتسا :ءاطع قيرط يفو «ماشهو

 ١[. 515 :مقر] سيعق نب حلفأ يلع نذأتسا :مكحلا قيرط يفو «سيعقلا وبأ وه امنإ
 يف ةفورعملا يهو «بابلا ثيداحأ يف ملسم اهررك يلا يهو «ىلوألا ةياورلا باوصلا :ظافحلا لاق :يوونلا لاق

 حيحص حرش] دعحلا وبأ :حلفأ ةينكو «سيعقلا يبأ وخأ حلفأ وهو ةعاضرلا نم اهمع نأ اهريغو ثيدحلا بتك

 نع ديزي نع يئاسنلاو «[؟0517 :مقر] ةشئاع نع هيبأ نع ماشه قيرط نم دواد وبأ هجرخأو 171/١[« ملسم

 ماشهو «يرهزلا نع نايفسو «يرهزلا نع كلامو «ناسيك نب بهو نع بويأ يبأو ءءاطع نع جيرج نباو «كارع
 .[؟8818 98110 »ل5 91 ل1 4 :مقر] ةشئاع نع ةورع نع مهلك كارع نع ةعيبر نب رفعجو

 0010 :مقر] ةشئاع نع ةورع نع ماشه نع ريم نب هللا دبعو «يرهزلا نع نايفس قيرط نم هجام نباو

 اذه :لاق ء[44١١ :مقر] اعوفرم ةشئاع نع ةورع هيبأ نع ماشه نع ريمت نبا قيرط نم يذمرتلاو 48
 - ؛لحفلا نبل اوهرك مهريغو دي ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو حيحص نسح ثيدح



 عاضرلا ببسب ةمرحلا نايب 4١١ عاضرلا باتك

 هنم تّبجتحاف ةشئاع ىلع نذأتسيل سيعقلا يبأ نب حلفأ ءاح :تلاق ينكذ د ةشئاع نع

 باجحلا ةيآ دعب

 نبلب 03 ةأرما كتعضرأ :لاق ؟كلذ فيكف *:تلاقف ؟كمع انأو م نيبجتحت :لاقف

 نييقفلا وب كتمومع ةعاضرلا نم ب ريدقتب

 نا تبرت" :5 هلل لوسر لاقف وو هللا لوسرل كلذ تركذف :تلاق ءيعأ

 كمع وهف

 يف لاق .حصأ لوألا لوقلاو «لحفلا نبل يف ملعلا لهأ ضعب صّخخر دقو «ةشئاع ثيدح اذه يف لصألاو -
 يف تبثت امك «نبللا بحاص ةهج يف ةمرحلا تبثت ىح مرحي لحفلا نبل نأ ىلع ليلد هيفو :"يراسلا داشرإ"
 ةأرملاو لحرلا ءام وه نبللا ببس نأل ؛بسنلاب اهقحلأو ءعاضرلا ةمومع تبثأ هي يبلا نإف ؛ةعضرملا بناح
 بهذم اذهو ءدحاو حاقللا ةبيش يبأ نبا دنع يورملا هلوقب راشأ اذلو ءامهنم عاضرلا نوكي نأ بجوف ءأعم

 :مهنم موق لاقو ءراصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا روهمجو ءدمحأو كلامو هيبحاصو ةفينح يبأو يعفاشلا
 ]41/١1[. اعيش مرحت ال لجرلا لبق نم ةعاضرلا ما ا اجلا ا

 نع ١447[ 61445 ء15144١ :مقر ملسمو ء75145 247/945 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرحأ :خإ ةشئاع

 0 533٠6٠١ ١ :مقر يئاسنلاو 5١0٠5, :مقر دواد وبأو 2١١41 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو «ةشئاعو سابع نبا

 يبأ وخأ حلفأ باوصلاو ؛هل ضرعتي ملو يراقلا حرش ةحخسنو ءاندنع ةخسنلا ف اذكه :خل ! حلفأ .هحام نبا الإ

 :مقر يراحبلا] ناخيشلاو دمحأ هاور روهشم ثيدحلاو :خلإ نيملعت امأ .ظافحلا دنع ظوفحم وه امك «سيعقلا

 .مهريغو ١591[ 1 :مقر] هحام نباو 5١[ 55 :مقر] دواد وبأو ١[ 545 :مقر ملسمو «:45



 قالطلا يف لزهلا مكح نايب 4١ قالطلا باتك

 قاللطلا باتك )١١(

 [قالطلا يف لزحلا مكح نايب]

 :هقذ ةريره يبأ نع َكَهام نب فسوي نع ءاطع نع ةفينح وبأ 5
 حابر يبأ نبا

 ءاطع نع بيبح نب نمحرلا دبع نع دواد وبأ هجرخأ ا ةريره يبأ .ملسم نب ديلولا هنع هاور اذك :خإ ةفينح وبأ

 قالطلاو حاكنلا :دج نهلزهو دح نهّدج ثالث :لاق دو هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع كهام نبا نع حابر يبأ نبا
 ١١814[« :مقر] يذمرتلا اذكو «[؟9*0 :مقر] دانسإلا اذمي هجام نبا ننس يف هلثمو 1١55| :مقر] ةعجرلاو

 يف رجح نبا لاق ؛مهريغو هلو يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ءبيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو
 يفو 58٠١[( :مقر ,3515/5] مكاحلا هحّحصو «[911 :مقر ؛7١75:ص] يئاسنلا الإ ةعبرألا هاور :"مارملا غولب"

 نب ةدابع ثيدح نم ةماسأ يبأ نب ثراحللو «حاكنلاو قاتعلاو قالطلا :فيعض رخآ هجو نم يدع نبال ةياور

 .فيعض هدنسو "نبجو دقف نهلاق نمف «قاتعلاو حاكنلاو قالطلا يف بعللا زوجي ال" :هعفر تماصلا
 ليعامسإو يدرواردلا زيزعلا دبعو لالب نب ناميلس قيرط نم يواحطلا هحرخأو «بيرغ نسح :يذمرتلا لاقو

 كهام نب فسوي نع حابر يبأ نب ءاطع نع كدرأ نب بيبح نب نمحرلا دبع نع مهتثالث يراصنألا ريثك يبأ نبا
 :يئاسنلا لاقو 485١[« :مقر] ركني ام هل قودص :"هنازيم" يف يبهذلا لاق ,نمحرلا دبع هيفو «[517/5] هلثم

 :"هبيرقت" يف رجح نبا لاقو «[7117 :مقر] نيل هيف :"هفشاك" فو ءيذمرتلا هثيدح نسحو «ثيدحلا ركنم

 كلذك عقوو ؛ءحيحصلا وه :ظفاحلا لاق ؛حابر يبأ نبا وه ءاطع نأ اذهبي رهظو «["877 :مقرإ ثيدحلا نيل
 .كورتم وهو نالجع نب ءاطع :لاقف «ءيزوجلا نبا مهوو :لاق ءمكاحلاو دواد يبأ ددع

 نب ةلاضف ثيدح نم يناربطلا ىورو ءامحلدب نيميلا "ةيادحلا" يفو ؛ةعجرلا لدب "يلازغلا زيجو" يف قاتعلا عقوو
 ىلع يوونلاو يبرعلا نبا در هب عفدناو «"قتعلاو حاكنلاو قالطلا :نهيف بعللا زوجي ال ثالث" :ظفلب ديبع
 :مقر ]2159/1١١1 نابوث نع "هريبك" يف يناربطلا هحرحأ امم هفلاخمل لدتسي دقو «قاتعلا داريإ يف يلازغلا

 نع 5٠١[ 45 :مقر] "هننس" يف هحام نباو 971١9 :مقر ]2507/١1 "هحيحص" يف نابح نباو غ4

  يمأ نع هللا عضو :ظفلب يقهيبلا هاورو ؛هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يمأ نع عفر :هاعفر سابع نبا

 ١[. 581077 :مقر ,7هال/] خلإ أطخلا

 :"فاللتخالا باتك" يف رصن نب دمحم لاقو ءادجاو ركداف دحأ هيأ فيدحلا اذه نع لات هللا انيغ ذآب الرا هع تيعأو

 نباو «'"هكردتسم" يف مكاحلاو ,"هننس" يف هحام نبا هحرخأ نإو ثيدحلاو .هب جتحي دانسإ هل سيل ثيدحلا اذه

 :متاح وبأ لاق دقف «سابع نبا ثيدح نم «"همجعم" يف يناربطلاو «"هننس" ف ئطقرادلاو ,"هحيحص" يف نابح

 - ءاعوفرم نسحلا نع الإ وري مل :دمحأ لاقو ؛:ةعوضوم اهلكو «ةركنم هديناسأ :لاقو «هنبا هنع هلقن امك «تبثي ال
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 ءأطح لتقلا يف ةرافكلا بحوأ دقف «هلوسر ةنسو هللا باتك فلاخ مومعلا ىلع هنظ نم دمحأ نع لالخلا ىورو
 هاورو «كلام نع ظوفحم ريغ اذه :يقهيبلا لاقو ءهب كلام نع ديلولا ثيدح نم "هخيرات" يف يليقعلا هاورو

 هاورو ءركنم كلام نع هربخو «لوهجم ةداوس :لاقو «ميهاربإ نب ةداوس ةمجرت ف كلام نع ةاورلا ف بيطخلا

 ثيدح نم يطقرادلا هاورو ءاضيأ عاطقنا هيفو ءبشوح نب رهش هدنس يفو ءرذ يبأ ثيدح نم هحام نبا
 .نسح ثيدح :"نيعبرألا"و "ةضورلا" يف ه١ يرونل لاق نكل ءفعض امهيفو «نابوث ثيدح نمو «ءادردلا يبأ

 رهشو ديلولاو «ريسي هلاجر يف فعضلاو :تلق ق «كلام نع ديلولا هب درفت هنأل ؛بيرغ حيحص :مكاحلا لاقو

 نإف ؛هماكحأ عيمجب لعفلا عفر ال ؛مثإلا عفر عفرلاب دارملا نأ : ناو :يبطقرادلا لاق «ةداوس معن ناتقث

 هجح هيلع دسفيو «لسغلا بجوي هوركملا عامجو «يبصلا لام يف شورألاو تايانحلا نامضك «ةتباث ماكحألا

 هلوق هعجرمو «ىلوأ قالطلاف هركملا نع طقس اذإ رفكلا نأ يعفاشلا نع يقهيبلا هاكح ام. لدتسي دقو ؛هموصو

 طقسي الو «داقتعالاب قلعتي هلصأ رفكلا نأ :باوجللاو ١٠١5(« :لحنلا) 4ِناَميأْلاب رئَمْطُم ُهبلَقَو هرْكأ ْنَم الإ :ىلاعت

 .فيلكتلا عم ظفللا لاسرإ ىلع قالطلا دمتعيو «هنع

 قالغإ ف قاتع الو قالط ال :اعوفرم مكاحلا هحّحصو .[؟58١ :مقر] ةشئاع نع دواد وبأ هاور ام. لدتسي دقو

 :ليقو ءبضغلا :ليقو «نونجلا :ليقو «هاركإلا :ليق «قالغإلا يعم يف فلتخا نكل ([1807 :مقر 217/1]
 ,حلاص يبأ نب ديبع نع وأ «ديبع نب دمحم نع هنع دانسإلا يف هيلع فلتحاو ديزي نب روث ىلع رودي ثيدحلا مث «قيبضتلا
 يعشلا ناك :"راكذتسالا" ف ربلا دبع نبا لاقو ءاضيأ "كردتسملا" يف ديبع نب دمحم طقسأو ءهجام نبال امك

 هباحصأو ةفينح وبأ لاق هبو ءازئاج هركملا قالط نوري ةياور يف حيرشو ةبالق وبأو بيسملا نباو يرهزلاو يعخدلاو
 ام ةلمج :انباحصأ لاق ةلمجحلابو .حيرش لدب ةداتق ركذ هنأ الإ :"فارشألا" يف رذنملا نبا مهركذ اذكو «يروثلاو

 «قاتعلاو «راهظلاو «ءيفلاو «ءاليإلاو «ةعحرلاو «قالطلاو ,حاكنلا :قيقحتلا ىلع رشع ةتس هاركإلا عم حصي

 ؛ةعيدولا لوبقو ؛عاضرلاو «داليتسالاو «ريبدتلاو «ملعلا لوبقو «مالسإلاو رذنلاو «نيميلاو ءصاصقلا نع وفعلاو
 ثيدح نم يناربطلا ىورو :ةرماسأ نأ نب نب ثراحلا دنسم نع ةدابع ثيدح ركذ دعب "ةيانبلا" ٍْق يئيعلا لاقو

 .رم امك ةعيط نبا هيفو «قاتعلاو حاكنلاو قالطلا :هيف بعللا زوجي ال ثالث :ظفلب ديبع نب ةلاضف

 ركنم وه :يئاسنلا لاق هيف فلتخم وهو ؛كدرأ نب بيبح نب نمحرلا دبع هدنس قو ؛نيطقرادلا هجرحأو :ليق
 يدذمرتلاو دواد يأ دنس يف وه اذه نمحرلا دبع :لوقأ 55 ىلع ثيدحلا نوكيف (هريغ هقثوو ثيدحلا

 دج نهدج ثالث ل يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح ظوفحماو :"حتفلا" يف مامهملا نبا لاقو اقبا ةنفأن نباو

 ([؟79١ :مقر] هجام نباو 11١515 :مقر] دواد وبأو دمحأ هجرخأ «ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا :دج نهلزهو
 وهو قلط نم : هللا لوسر لاق : :لاق ءرذ يبأ ثيدح نم 'قازرلا دبع فنصم" يف قاتعلا ثيدح درو دقو

 ٠١5149[. :مقر 21714/5] زئاج هقتعف بعال وهو قتعأ نمو «زئاج هقالطف بعال



 ةدعلا نايب 414 قالطلا باتك

 . ةعجرلاو ,حاكنلاو «قالطلا :دج نهزهو دج نهدحج ةنالث" :لاق 5 هللا لوسر نأ

 [ةدعلا نايب]

 :اهقلط نيح ةدوسل لاق دك يبنلا نأ رباج نع ريبزلا يبأ أ نع ةفينح وبأ - مه

 ."يدتعا"

 يدب ملكا سس نيك يافا :لاق قلع هنع ةريره يبأ ثيدح نم "لماكلا" يف يدع نبا ىورو -
 :الاق امهنأ قو رمعو يلع نع قازرلا دبع جرخأو ءحاكنلاو قاتعلاو قالطلا هيلع بحبو اقف اعأل نيام

 ٠١7141 :مقر ]2١175/5 رذنلاو :دازو «عبرأ :اهنع ةياور يفو «قاتعلاو قالطلاو حاكنلا :نهيف بعل ال ثالث

 :مقر] هحام نباو ١١84[ :مقر] يذمرتلاو [؟14١ :مقر] دواد وبأو دمحأ هاورو :يراقلا لاق . ١4
 عيل لاي قرا :دواد يبأل ةياور فو ."ةعحرلاو قالطلاو حاكنلا" :ظفلب هنأ الإ ةريره يبأ نع [/ ٠9

 ١٠١7149[. :مقر 2174/51 "قازرلا دبع فنصم" يف قاتعلا ثيدح درو دقو
 هوركملا نيمب داقعنا يف ةيعفاشلا ءازإب ثيدحلا ذمي اولدتسا ةيفنحلا نأ ملعا «مامهللا نبا لوق لثم لقنلا درس اذكهو

 نع عفر" ثيدح امأو «مهقالط عوقو يفو «تاياورلا ضعب يف رذنلا نم درو ام ىلع ًاسايق ئطخملاو يسانلاو
 ةيعفاشلا هب تفرتعاو «داقنلا هفعض دقف ثيدحلا "مأ

 ببسلل دصاق لزاما :مامهلا نبا لاق ؛.هدض "لزحملا"و ءازاحم ا ةقيقح نيعملا ةدارإ ىلإ ادصق ظفلتي نأ دمحلا :دج

 نع مامإلا نع رخآ قيرط نم ورسخ نبا دازو ,ةمصع وبأ مامإلا نع اذكه هاور :لِإ يدتعا .همكحب ضار ريغ
 ىورو ءاهعجارف ةشئاعل يمويو ليل تبهو دق ينإف «نيعجار هللا كدشنأ :تلاقف «قيرطلا يف هل تدعق اهنأ :مئيحلا

 تكسمأ «ةالصلا ىلإ جرح املف ةدوس قلط :السرم ةورع نع يقهيبلا ىورو ءاهقرافي نأ دارأف :ظفلب ىاربطلا

 اهموي لعجو اهعجارف :لاق ءكحاوزأ يف رشحأ نأ ديرأ نيكلو «ةحاح نم لاحرلا يف يل ام :تلاقف «هبوثب

 ةزب يبأ نب مساقلا نع يئاوتسدلا ماشه قيرط نم "يلوغدلا سابعلا يبأ مجعم" يف هلثمو :ظفاحلا لاق «ةشئاعل

 هاورو «ننسلاو حاحصلا باحصأ هحرحخأ ؛ةشئاعل اهموي تبهو اهقالط دارأ امل هنأ :حاحصلا بتك فو .هوحن

 لاقو ءيذمرتلاو روصنملا نب ديعسو دعس نباو ءالوصوم ماشه نع دلاخ نب ةبقع ثيدح نم يعفاشلاو يقهيبلا
 :كلذ يف دواد يبأ ظفلو ءاهتبون تبهوو قالطلا تفاح اهنأ ىلع تاياورلا تدراوت :"هفنصم" يف قازرلا دبع

 ١(. 78 :ءاسنلا) أ ز وشن اَهِلْعَب نم َتْفاَح ةَأَرْما ِنِإَووم هارأ اههابشأ يفو ىلاعت هللا لزنأ

 :تلاقو ههنيرط ف عيسلجو اهقلط 15 هنا كاسم ةري أ ني ونتاقلا نها كاق مهلك ةلاير كتب دعبل نتا"عورز

 لرنأ يذلا كدشنأو ؛ةمايقلا موي كجاوزأ يف ثعبأ نأ بحأ نيكلو «ةحاح لاحجرلا ىلإ يل تسيل قحلاب كثعب يذلاو

 - .ةشئاعل ليلو يموي تبهو :تلاقف ءاهعحارف نيعجارت نأ كدشنأ :تلاق ال :لاق ؟ىلع ًابضغ ئتقلطأ باتكلا كيلع



 ضيخحلا يف قالطلا مكح نايب 46 قالطلا باتك

 نأ :موذ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 دتعا" :اهقلط نيح ةدوسل لاق دكني هللا لوسر

 [ضيحلا يف قالطلا مكح]
 ,هتأرما قلط هنأ ابن رمع نبا نع لجر نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -7/

 رافغ تدب ةنمآ يهو

 دارأ يأ :هلوقب ثيدحلا لوأت يح اهيلإ تفتلي مل وأ «ةياورلا هذه ىلع علطي مل هلعل يراقلاو 5”5ظظ0115

 ايطت ايعحاو مث ةيعجر ةقلط اهقلط هنأ نكميو :لاقو «ةدعلا نع ةئشانلا ةقرافملل يئيق يأ يدتعاو ءاهقالط

 تبهو حصأ وهو «ةدوس يه :ءاطع ريغ لاق نيزر تحت ةوكشملا ةمجرت يف قحلا دبع خيشلا لاقو ءاهرطاخل
 نوكأ نأ يلعل اند ةشئاعل يموي تبهو دقو نيكسمأ :هل تلاقف ءاهقالط ٌّدتُك هللا لوسر دارأ نيح ةشئاعل اهموي

 عالقإلا يف تحلأو تسمتلا اذإف ؛هدارأ نكلو ءاهقلطي مل دك هنأ ىلإ ةراشإ ةرابعلا يف نإ «ةنحلا يف كئاسن نم
 .ملعأ هللاو .حصأ لوألاو ءاهعجار كلذ تلاق اذإف ءاهقلط :ليقو ءاهكسمأ هنع

 ةحلط هاورو «هنع ءاقرو نب ةمصع قيرط نمو «هنع ملاس نب ملاس قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 .رم امك رباج نع ريبزلا يبأ نع مامإلا نع ةمصع وبأ هاورو هنع نامهط نب ميهاربإ قيرط نم
 ْنِم َّنِهبلَع مكَل مف :ىلاعت هلوقل ؛ةءوطوملا ريغ يف تسيلو «ةقلطملا ةءوطوملا يف اهنم دبال ةدعلا نأ هيف :يدتعا

 يف دمحمو ؛هقيرط نم هنع يئراحلا هجرخأو ءدامح نبا هنع هاور اذكه ا ةفينح وبأ .(49:بازحألا) دع

 يلع تبسح :هظافلأ ضعب فو «ةعامجلا هاور ثيدحلاو ,ذحأن هب :لاقو [457 :مقر 277:ص] هنع "راثآلا"

 ريغو ءامي لوحدملا يف يعجرلا وه ةنسلا قالط نإ :ملعلا لهأ رثكأ نع "فارشألا" يف رذنملا نبا لاقو «ةقيلطتب
 ربلا دبع نبا لقنو «هيلع لدي ام رمع نباو سابع نباو دوعسم نباو يلعو رمع نع انيورو «ةنسب سيل يعحرلا

 :لاق نيصح نب نارمعو سابع نباو هنباو رمع نع هاورو «ةنسب سيلو هوركم ثالثلا عمج نأ :فلسلا رثكأ نع
 هنع اوور هباحصأ رئاسو ؛سواط الإ هنع هوري ملو سابع نبا نع ركذ ام الإ ةباحصلا نم افلاخم ءالؤل ملعأ ال
 .هريغ وأ ريبج نب ديعس هلعل :لجر نع .ةدحاو ثالثلا لعج هب ديري هفالخ

 :مقر يذمرتلاو 2١47١ :مقر ملسمو 207017 2070١ :مقر يراخبلا] ةتسلا ةمئألا هحرحأ :خلإ هتأرما قلط

 يراخبلا جرخأ دقف ؛مهريغو ٠١7[ :مقر هجام نباو 2754٠ :مقر يئاسنلاو 23١75 :مقر دواد وبأو ,

 3و يبلل هه رمع ركذف ضئاح يهو هتأرما رمع نبا قلط :لاق رمع نبا نع نيريس نب سنأ نع ةبعش ثيدح نم
 فقولا يف تكسلا ءاه اهيلع لحدأ ةيماهفتسالا "ام" يه :يالطسقلا لاق .همف :لاق ؟بستحتأ :تلق ءاهعجاريل :لاقف

 كش ال هنإف .هنع رجزنا يأ رجزو فك ةملك يه وأ ءبستحت مل نإ نوكي امف يأ ليلق وهو «ةرورجم ريغ اهأ عم

 - ؛عوقولا مدعب لئاقلا ىلع دري عازنلا عضوم يف صن اذهو :لاق «قالطلا ددع يف ابوسحم هنوكو قالطلا عوقو يف



 ضيحلا يف قالطلا مكح نايب غ5 قالطلا باتك

 طش 0 ءاهقلط اهضيح نم ترهط املف ءاهعحارف هيلع كلذ بيعف ضئاح يهو

 بستحتفأ !هللا لوسر اي :رمع لاقف نيريس نب سنأ نع ةبعش ةياور نم نيطقرادلا دنعو .هيلإ ريصملا بجيف -

 نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع يحمجلا نمحرلا دبع نب ديعس قيرط نم اضيأ هدنعو «معن :لاق ةقلطلا كلتب

 ام كل قبي مل تنأو هل يقب قالطب اهعجاري نأ رمع نبا رمأ هنإ :لاق هتأرما عجاري نأ رمع نبا رمأ ُدتو هللا لوسر

 ةيميت نب يقتلا 0 نم مزح نبا قفاو دقو 1 00 07 2 3 ,ه/4] كتأرما هب عجرت

 50 اهري حلو 000 :مقر] ل ا 1

 درا هلق ا وأ لاق ان اال ىلعل اهلك يارد اجل رامات رمح ور نع تيدسلا العن كور :دواد وبأ لاق

 لاقو ءهنم تبثأ وه نم. فيكف هلثم هيف هفلاخ اميف ةجحب سيلو «ريبزلا يبأ ريغ اهلقي مل :ربلا دبع نبا رمع

 يبأ نم تبثأ عفان :"ةفرعملا" يف يقهيبلا هلقن اميف يعفاشلا لاقو ده وج ركنا انيدخ وورلا وبأ وري مل :يباطخلا

 اهري مل" :هلوق لمحو «تبثتلا لهأ نم هريغ اعفان قفاو دقو ءافلاخت اذإ هب ذخؤي نأ ىلوأ نيثيدحلا نم تبثألاو «ريبزلا

 "ائيش عنصت مل" :هباوج يف أطأ وأ هلعف يف أطخأ اذإ لجرلل لاقي امك وهف «هباوص ًائيش اهدعي مل هنأ ىلع "اعيش

 8/١1[. يراسلا داشرإ] ةعحارملا هعم مرحت ائيش اهري مل :يباطخلا لاقو ءاباوص ًائيش عنصت مل يأ
 :اولاق ثيح مزح نباو ةضفارلاو جراوخلاو ةيرهاظلا رئاسو ةيميت .ت نباو ميقلا نبا ىلع درلا يف مالكلا درس اذكهو

 نبا نع ريبج نب سنوي نع ةماعد نب ةداتق نع يراخبلا جرخأو ءاعورشم نوكي الف «هنع يهنم هنأل ؛عقي ال
 نإ :ينالطسقلا لاق 5 :مقر] و تيأرأ :لاق ؟بستحت :لاق ءاهعحاريلف هرم :لاق رمع

 "كا ّق يف ةزمهلا :يوونلا لاقو ؟هل ارذع كلذ نوكيأ هب تأي ملف قمحتساو (همقي ملف ضرف نع زجع

 8/١7[. :يراسلا داشرإ]| هتقامحو هرحجعب هباستحا عنمي الو «قالطلا بستحي معن يأ ؛يراكنإلا ماهفتسالل

 نبا نع ريبج نب ديعس نع بويأ ثيدح نم يراخبلا جرخأو ؛قمحتساو زجع نإ :هلوقل رخآ ايناعم نيب مث
 هتأرما قلط لحجر :رمع نبال تلق :لاق سنوي نع ةداتق نع مامه ثيدح نمو «ةقيلطتب يلع ْتَبسُح :لاق رمع

 هل كلذ رك ذو 25 يتلا ردع ىنافو طتاحب هو هتارما قلل رمع لبان نأ ضع نبا فرع :هل لاف ضئاح يهو

 زجع نإ تيأرأ :لاق ؟اقالط كلذ دع لهف :تلق ءاهقلطيلف اهقلطي نأ دارأف ترهط اذإف ءاهعحاري نأ هرمأف

 6 هللا لوسر دهع ىلاع نطناحب نو هتارما قلط هنأ :امُهض رمع نبا نع عفان نع كلام ثيدح نمو «قمحتساو

 م رهط ىح اهكشسلا اهم رلتا 125 لا :لوسرب لاق قلد: نع كك هلا لوم ةهناطتللا نر ريغ: لأبن

 ءاسنلا اهل قلطي نأ هللا رمأ لا ةدعلا كلتف ءسمب نأ لبق قلط ءاش نإو دعب كسمأ ءاش نإ مث ءرهطت مث ضيحن

 .رمع نبا نع عفان نع كلام نع "أطوملا" يف دمحم هاور اذكهو ء[ه8ه١ ,ه؟همل ماهم :مقر]



 ضيخحلا يف قالطلا مكح نايب 4 قالطلا باتك

 .ضئاح يهو ءاهيلع عقوأ ناك يلا ةقيلطتلاب بسّتحاو

 نع بويأو «عفان نع هللا ديبعو «عفان نع ثيللا ثيدح نمو ؛عفان نع كلام ثيدح نم ملسم هجرخأو -

 نيريس نباو «رانيد نب هللا دبع نع لالب نب ناميلسو «ملاس نع نمحرلا دبع نب دمحمو ؛ملاس نع يرهزلاو «عفان
 «نيريس نب سنأ نع كلملا دبعو ءسنوي نع ةداتقو ءسنوي نع نيريس نب دمحم يأ يلهابلا ريبج نب سنوي نع

 ءرمع نبا نع مهلك ريبزلا يب أ نع جيرح نباو «هيبأ نع سواط نبا نع جيرج نباو «نيريس نب سنأ نع ةبعشو
 كرمأ اميف هللا تيضعو :كريغ اجوز حكت يخ كيلع تمرح دقف ًاثالث اهتقلط تنك نإو :ثيللا ثيدح يفف

 :بويأ قيرط يفو ءامي دتعا ةدحاو :لاق ؟ةقيلطتلا تعنص ام :عفانل تلق :هللا دبع قيرط يقو-«كتأرما قالط نم

 نع يرهزلا قيرط قو ,كنم تنابو كتأرما قالط نم هب كرمأ اميف كبر تيصع دقف ًاثالث اهتقلط تنأ امأو

 ؟هيلع تبسحفأ :تلق ريبج نب سنوي قيرط يفو ءاهتقلط ىلا ةقيلطتلا ال تبسحو اهتعجارف :رمع نبا لاق :لاس

 تلق :هنع ةداتق قيرط يفو ءّرم ام هباوحو ؟ةقيلطتلا كلتب دتعيأ :قيرط يفو «قمحتساو زجع نإ وأ همف :لاق

 :تلق :سنأ نع كلملا دبع قيرط فو ءقمحتساو زجع نإ تيأرأ هعنمي امف :لاقف ؟اّب بستحتفأ :رمع نبال
 قيرط يفو ء«تقمحتساو تزجع تنك نإو ءامب دتعأ ال يب ام لاق ؟ضئاح يهو تقلط يلا كلتب تددتعاف

 41١ ١[. :مقر] همف :لاق ؟ةقيلطتلا كلتب تبسحفأ :رمع نبال تلق :سنأ نع ةبعش

 نيزيش باو ماش نع تاهش قباو ماس نع نهرا دنع نيادمكو 0 كلام نع دواد وبأ هجرخأو
 ىورو :دواد وبأ لاق ءائيش اهري ملو يلع اهدرف :ظفل قيرطلا اذه يفو «ريبزلا يبأ نع جيرج نباو «سنوي نع

 نع روصنمو رييزلا وبأو ملسأ نب كر ناو ندم وارسل وج نب نلوم نب نم بل ذلك

 «يرهزلاو عفان ةياور وحن رمع نبا نع نسحلا نع يناسارخلا ءاطع نع يورو :هرخآ يف لاق ,خلإ مهانعم لئاو يبأ
 5١86[. كام“ كاما كاما 318٠, 3711/9 :مقر] ريبزلا وبأ لاق ام فالخ ىلع اهلك ثيداحألاو

 اذه فو ءرمع نبا نع ملاس نع يرهزلاو ؛عفان نع رمع نب هللا ديبعو كلام ثيدح نم يئاسنلا هجرخأو
 دمحمو «عفان نع هللا ديبعو ءرمع نبا نع ريبزلا يبأ نع جيرح نباو ءاهتقلط يلا ةقيلطتلا اهل تبسحو :قيرطلا

 :هل تلقف :هيفو «ريبج نب سنوي نع نيريس نب دمحمو «ريبح نب ديعس نع رشب يبأو «ملاس نع نمحرلا دبع نبا
 .[7917 3الود 789٠ :مقر] قمحتساو زجع نإ تيأرأ هم :لاقف ؟ةقيلطتلا كلتب دتعيف

 ؟كلتب دتعيأ :هيفو «سنوي بالغ يبأ نع دمحم ثيدحو «رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع ثيدح نم هجام نباو

 ١١178[ :مقر] سنوي نع دمحم قيرط نم يذمرتلا يف هوحنو «[70177 :مقر] قمحتساو زجع نإ تيأرأ :لاق
 قرطلا هذه نمو «ةأرملا ىلع ةعقاو قالطلا نم ةدودعم ةبوسحم ةقلطلا نأ يف ةحيرص اهلك قرطلا هذهف هنّسحو
 كلذ ىلع ضار ةيرصمب هفته راي ربع ناز نس روع وكره وع ام :اهنمو كلك يبلا نع عوفرم وه ام

 ١ ."ملسم" يف امك ءاضيأ ةعحارملا هنكمي ال ضيحلا يف !:الث قلط نم نأ ىلع صن هنأ يح



 ضيخحلا يف قالطلا مكح نايب 4 قالطلا باتك

 :305 هللا لوسر لاق : :لاق «هيبأ نع ةدرب يبأ نع قاحسإ يبأ نع ةفينح وبأ --

 يرعشألا ىسوم يبأ رماع وأ ثراح
 ."كتعجار دق كتقلط دق :نولوقي ؟هللا دودحب نوبعلي موق لاب ام"

 ولخي الو «ةعحارملاب ًاعوفرم ءادن ىلعأب ىدان اهرخآ نع اهلك ثيداحألا ًاضيأو ؛عفان نع عوطقم وه ام :اهنمو -

 ؛ةيوغللا ةعجارملا ىلإ عاجرإلاو «هنودب اهروصت نكمي الو هيلع ةبترم قالطلا عوقو عرف ةعحارملاو ,ثيدح اهنع
 ةروكذم تاصيصنت عم كلذ ىلإ ةيعاد انهه ةرورض الو «ةيعرشلا يناعملا ىلع ةيعرشلا ظافلألا لمح لوصألا نم ذإ

 هل لمجم ظفل وهف كلذ عمو «هلئامب نمم مهضعبو «مهنوقوفي نيذلا تاقتثلا عيمج تاياورل ةفلاخملا ريبزلا يبأ ةياور الإ

 عوقو مدع ىلإ عوحرلا هلك كلذ عم مث «قبس اميف اهنم اذبن انلقنو ؛حارشلا اهركذ تاليوأتلا نم ةريثك لماحم

 .فرطأو دعبلا ةياغ ءالقعلا نع ديعب ثيداحألا رهاوظ عابتا مهئاعدا عم ةيرهاظلا نم ردص امك «قالطلا

 لاعفألا نم اريثك نإف ءدساف سايق هنأ ىلع صنلا دوجو عم سايقلا ىلإ بابلا اذه يف مهعوجر كلذ نم بجعأو

 بحاولا كرت ىلع ةلمتشملاو «ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك حصيو ذفني كلذ عمو ءزوجي الو مرحي ام ةيعرشلا
 5 0 دمحم نب دمحأ لاق .لوصألا يف ررقت امك ةهاركو ةمرح الب زاوجلا مزلتست ال ةحصلاو فيك

 وأ قالطلا جاكي عام رمأ ولا ةعجارملا نع زجع نإ عي :بلهملا لاق :”قمحتساو زجع نإ تيأرأ" حرش

 أ يلف كلذ نع هل ىف دقو قم الو لب تا يحال فس ةأرملا ىقبتو «ةعجرلا هنم نكمت ملف هلقع

 قمحتساو «همقي ملف رخآ ضرف ةماقإ نع زجع ول هنأ امك ءاههجو ريغ ىلع اهعقوأ يلا ةقيلطتلا كلتب بستحت
 .هنع طقسيو كلذب رذعي ناك ام هب تأي ملف

 نبا هحرحأ :خلإ موق لاب ام .هقيرط نم يثراحلا هجرحأو .هنع يئانلا دابع نب دمحم دابع وبأ هاور :خلإ ةفينح وبأ

 لاق :لاق يرعشألا ىسوم يبأ هيبأ نع ةدرب يبأ نع قاحسإ يبأ نع نيعأ دانسإلا اذهي نايفس ثيدح نم هحام

 ء[؟ 011 :مقر] كتقلط دق كتعحار دق كتقلط دق :مهدحأ لوقي هللا دودحب نوبعلي ماوقأ لاب ام :ّةتُي هللا لوسر
 نأ ءاش ام هتأرما قلطي لجرلاو سانلا ناك :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم يذمرتلا ىورو
 كقلطأ ال هللاو :هتأرمال لحجر لاق يح ءرثكأ وأ ةرم ةثام اهقلط نإو ةدعلا يف يهو اهعحجترا اذإ هتأرما يهو اهقلطي
 تبهذف ؛كتعجار يضقنت نأ كتدع تمه املكف كقلطأ :لاق ؟كلذ فيكو :تلاق ءادبأ كيوآ الو ءئيم ئيبتف
 :نآرقلا لزن قبح دلك يبلا تكسف «هترمخأف للك ينلا ءاج نيح تتكسف ءاهتربخأف ةشئاع ىلع تلخد نيح ةأرمل
 ًالبقتسم قالطلا سانلا فنأتساف :ةشئاع تلاق 011 4:ةرقبلا) كٍناَسْحاب ٌحيِرْسَت وأ ٍفوُرْعَمب ٌكاَسْمإف َناَنَرَم قالطلا»

 نابح نبا هجرحأ ثيدحلاو ١١57[. :مقر] ًظأ هنع رخآ قيرط نم هجرخأو ,قلط نكي مل نمو قلط ناك نم

 جارساو "ريبكلا"ك مهريسافت يف ةياردو ةياور عملا اذه نورسفملا لصفو ”"همجعم" يف 7 "هحيحص" يف
 ْنَمَو اوُدَتَتل ًاراّرِض نُهوكِسْمُت الَّو» :هلوقو «ُيِناَنَرَم قالّطلا :ىلاعت هلوق تحت اهريغو ”دوعسلا يب أ ريسفت"و "رينملا
 .(7 75 :ةرقبلا) كاَهوُدَتْعَتالف هلا ُدوَدُح كلت :هلوقو «(؟ ١ :ةرقبلا) اور هللا تاو داس الر ةقتسل مدل دم كلي رتل



 ةوتعملا قالطلا مكح نايب 8 قالطلا باتك

 [ةوتعملا قالط مكح نايب]
 :325 هللا لوسر لاق : :لاق هذ رباج نع يبعشلا نع روصنم نع ةفينح وبأ -65

 هللا دبع نبا ليحارش نب رماع 0

 .هنع هيبأ نع عيبرلا نب يلع قيرط نم ورسح نبا هاورو ءفسوي وبأ هنع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ
 ال :ةلك هللا لوسر لاق :لاق ةفيذح نع ريبح نب ديعس نع دامح ةياور نم اضيأ مامإلا ىور :خإ هوتعملل زوجي ال

 هدنس يفو ؛مامإلا نع فسوي يبأ قيرط نم رفظملا نباو يثراحلا هاور اذك ءءارش الو عيب الو قالط هوتعملل زوجي

 نب دمحم نع ييوزقلا ةبوت نب ليعامسإ قيرط نم ورسح نبا هاور نكل ,فعضم هللا دبع نب دمحأ جالجللا
 «هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك حيحص دانسإب هعفر ىلع ثيدح نم ةبيش يبأ نبا ىورو «هنع نسحلا

 .هوكرت نالجع نب ءاطع هدنس يفو ١١91١[« :مقر] اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأو

 يف ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ نبا وهو دامح نع ةملس نب دامح قيرط نم هجام نبا جرتخأو

 نعو ؛ظقيتسي يح مئانلا نع :ةئالث نع ملقلا عفر :لاق دن هللا لوسر نأ :مئانلاو ريغصلاو هوتعملا قالط باب

 ح ىلتبملا نعو :هثيدح يف ركب وبأ لاق 7١4١[« :مقر] قيفي وأ لقعي ىح نونجملا نعو ؛ربكي ىح ريغصلا

 نع ملقلا عفري :لاق دو هللا لوسر نأ بلاط يبأ نب يلع نع ديزي نب مساقلا نع جيرج نبا قيرط نمو ءأربي
 نب ةمركع نع نالجع نب ءاطع قيرط نم ١١5١[ :مقر] يذمرتلا هجرخأو «مئانلا نعو «نونجلا نعو «ريغصلا
 ,هلقع ىلع بولغملا هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك هلي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع يموزخملا دلاخ
 لمعلاو .ثيدحلا بهاذ فيعض نالجع نب ءاطعو «نالجع نب ءاطع ثيدح. نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه :لاق

 نوكي ن أ الإ زوجي ال هلقع ىلع بولغملا هوتعملا قالط نأ مهريغو د يلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع

 .هتقافإ لاح يف قلطيف نايحألا قيفي ًاهوتعم

 هللا مرك يلع نع ًاضيأ ىورو ءيبصلا قالط زوجي ال :سابع نبا نع هدنسب ةبيش يبأ نبا ىورو :يراقلا لاق
 زاوجلاب دارملاو هن ىلع نع ًاضيأ يراخبلا هقلعو [74 27؟/4] "هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك" :ههجو

 وهو لاقو قدا: ناركس الر ةةونف ندنل" لاق هلا لف تاهل نع انيا قراضنلا" كوزو :هةاقتلا انه
 فالخب «ببس الب متشي الو برضي ال نكل «ريبدتلا دسافلا مالكلا طلتخملا مهفلا ليلق وه :ليقو «نونججاك

 ضعب فذح دعب "ريدقلا ول نع هنم لقن هلك اذهو هيلع ىمغملاو شوهدملاو مئانلا مكح اذكو «نونحملا

 مئانلاو يبصلا نع ملقلا عفر :هيف :"راحبلا عمجم" يفو .حيحص دانسإ يلع نع ةبيش يبأ نبا دانسإو «هتارابع

 .هوتعم وهف هتع دقو هلقعب باصملا وه ,هوتعملاو



 هوتعملا قالطلا مكح نايب 4 قالطلا باتك

 , ءارش الو عيب الو قالط

 نع دوسألا نع يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ديز نب دامح قيرط نم يئاسنلا هحرحأ :حلإ قالط
 وأ لقعي يح نونحنلا نعو ءربكي يح ريغصلا نعو «ظقيتسي بح مئانلا نع :ةثالث نع ملقلا عفر :ًاعوفرم ةشئاع
 قص هللا لوسر نأ :يلع نع نسحلا نع ةداتق نع مامه قيرط نم "دودحلا باتك" يف يذمرتلاو |" :مقر] قيفي

 ١[« 571 :مقر] لقعي تح هوتعملا نعو ءبشي نح يبصلا نعو «ظقيتسي يح مئانلا نع :ةثالث نع ملقلا عفر :لاق
 «يلع نع هجو ريغ نم يور دقو ؛هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح يلع ثيدحو «ةشئاع نع بابلا يو :لاق
 ثيدحلا اذه يور دقو «بلاط يبأ نب يلع نم اعامس نسحلل فرعن الو ؛"ملتحي يح مالغلا نعو" :مهضعب ركذو

 نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع هاورو ؛ثيدحلا اذه وحن ثُم يلا نع يلع نع نايبظ يبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع
 .ثيدحلا لهأ دنع ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو «هعفري لو افوقوم يلع نع سابع نبا

 لهأ نم ريثك ققح دقو ءمتد يلع نم يرصبلا نسحلا عامس تابثإ يف ييعب اهتيأر ةلاسر هللس يطويسلل :لوقأ
 هتوبث ال «ىقللا ناكمإ لاصتالا يف بجاولا نأ روهمجلا بهذم نأ ىلع لئاسرلا هيف اوفلأو «ئيعملا اذه ثيدحلا

 هذ رمع ةفالخ يف نسحلا ةدالو نأ يف ةيرم الو «يراقلاو هحارش هب حرص امك «يراحبلا هفلاخ نإو «لعفلاب
 لصح اذإ نالوبقم اندنع ًاضيأ عطقنملاو لسرملا نأ ىلع نيعبرأ ةنس دهشتسا هنأو ؟يلع نم هعامس زوجي ال فيكف
 دواد وبأ هاورو ؛مكاحلا هحّحصو نابح نباو دمحأ هحرحأ ثيدحلا مث «ةقث نع الإ يوري ال هنأ يوارلاب قوثولا

 .ةشئاع نع يمرادلاو «ةشئاع نع قالطلا يفو «يلع نع حيحص دنسب دودحلا يف يئاسنلاو
 قيرط نم دواد وبأ هثيدح جرخأ «بلاط يبأ نب يلع مهنم «ةباحصلا نم ةعامج نع ثيدحلا اذه يور ةلمجلابو

 :لاقو 11501١ :مقر «58/5] "كردتسملا" يف مكاحلا هجرخأو 54٠١ :مقرإ يلع نع سابع نبا نع نايبظ يبأ
 رمع ىلع هفقوو هعفر يف انهه ملكت دقو "للعلا باتك" يف ئطقرادلاو ؛هاحرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 نع ىحضلا يبأ قيرط نمو ءايلعو رمع نايبظ يبأ ءاقل يفو ءيلعو نايبظ يبأ نيب سابع نبا طسوت يفو «يلعو
 يئاسنلاو «ةنونج ةأرما انز ةصق يف كلذ لك «رمع نع نايبظ يبأ نع بئاسلا نب ءاطع قيرط نمو ءاعوفرم يلع

 قيرط نم يئاسنلاو ؛هرخآب هطالتخال ءاطع يف ملكتو «هقيرط نم "هدنسم" يف دمحأو ءءاطع قيرط نم "مجرلا" يف
 يئاسنلاو 7٠١47[« :مقر] يلع نع ديز نب مساقلا قيرط نم هحام نباو .يلع نع نايبظ يبأ نع نيصح يبأ
 عيرز نب ديزي قيرط نم يئاسنلاو ١[« 57 :مقر] يلع نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم "دودحلا" يف يذمرتلاو

 يف تبثأ يطقرادلا مث «مامه ثيدح نم باوصلاب هبشأ سنوي ثيدحو :لاق مث ءيلع نع نسحلا نع سنوي نع
 اذه :لاقو ءدودحلا يف "كردتسملا" يف مكاحلا هثيدح جرخأ «ةداتق وبأ مهنمو .هللع يف يلعو رمعل هءاقل نايبظ يبأ

 دادشو نابوث مهنمو «هدنسم يف رازبلا هثيدح جرحأ مؤ ةريره وبأ مهنمو «هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح

 - ([479/ :مقر] دواد وبأ اهثيدح جرحخأ «ةشئاع مهنمو «"نييماشلا دنسم" يف يناربطلا امهثيدح جرخأ ا



 هوتعملا قالطلا مكح نايب 4١ قالطلا باتك

 :تلاق امض ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -950

 .ًاقالط كلذ َدَعُي ملف هانرتخاف دن هللا لوسر انرّيخ

 دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ديز نب دامح قيرط نم [*7*1 :مقر] يئاسنلاو ٠١4١[« :مقر] هحام نباو

 هاحرخي حلو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو [479/8 :مقر] هكردتسم يف مكاحلاو ءاهّهظ ةشئاع نع

 قيرط نم هقح وه امك «ماقملا ققحو ءاهحقنو ديناسألا لاجر يف ملكتو «"ةيانبلا" يف ئيعلا هركذ اذكه
 يف يراخبلا قّلعو ءاندنع نافوقوم امهف ءارشلاو عيبلا امأو ءلصأ ذفان ريغ هوتعملا قالط نأ ملعا .ثيدحلا
 ّىح يبصلا نعو «قيفي ىح نونحملا نع :ةثالث نع عفر ملقلا نأ ملعت ملأ" :لاق هنأ يلع نع "قالطلا باتك"
 نأ دارأف ءىلبح يهو «تنز دق ةنونجمي نأ نيح ه2 رمعل باطح اذهو ."ظقيتسي ىح مئانلا نعو :كردي

 ريرح هاورو :ينالطسقلا لاق ءيلع نع سابع نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع ةبعش نع يور ام ىلع اهمجري
 .هقيرط نم نابح نباو 44 ١ :مقر] دواداوب أ هجرحأ «عفرلاب هيف حرصف «شمعألا نع مزاح نبا

 لاق ؛عوفرملا ىلع فوقوملا حجرو ءفوقومو ًاعوفرم يلع نع نايبظ يبأ نع نيرخآ نيهحجو نم يامستلا هجرخأو
 اذه مث «ةلوبقم يراحبلا تاقيلعتو «"هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لكو" :ه8و يلع لاقو :اقيلعت يراخبلا

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يمأ نع عفر :ثيدح امأو ءاندنع عقيف هركملاو ناركسلا قالط امأو «قافتالاب

 هنأ ىلع هريغو ' 'مارملا غولب" يف رجح نبا هركذ ءفيعضف هريغو ١٠١[ 47 :مقر] هجام نبا هحرخأ نإو «هيلع

 عانتمال ًاقيقحت يويندلا هب داري الف «هيلع قفتملا وهو ةذخاؤمللو «مثإلا نم يورخألا مكحلا هب داري نأ نكمي
 .[479/5] "ريدقلا حتف"و ٠٠"[ .3795/ه] "ةيانبلا" يف ليصفتلاو ,مهفاف «كرتشملا مومع
 قورسم ثيدح نم ننسلاو حاحصلا بابرأ هحرحخأ [اندنع ةنئاب ةقلط يهف اهسفن ةأرملا تراتحا ولو] :خلإ انريخ

 :تلاق ةشئاع نع قورسم نع حيبص نب ىحضلا يبأ ملسم نع [577 :مقر] يراخبلا جرخأ دقف «ةشئاع نع
 اهنع قورسم نع يبعشلا نع ليعامسإ نعو ءائيش انيلع كلذ ّدعُي ملف هلوسرو هللا انرتحاف د هللا لوسر انرّيع
 نع شمعألا قيرط نمو «نيقيرطلا نيذهبي ملسمو ءاقالط ناكفأ دي يبلا انريحخ :تلاقف «ةريخلا نع اهتلأس :لاق

 ريخخ نم نأ :ءاملعلا ريهامجو يعفاشلاو دمحأو كلامو ةفينح يبأ بهذم اذهو «ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ

 ةقلط هب عقي رييختلا سفن نأ :ثيللاو نسحلاو تباث نب ديزو يلع نع يورو ءاقالط كلذ نكي مل هتراتحاف هتحجوز

 180/١[ ملسم حيحص حرش] يوونلا هلاق اذك ءرابخألا هذه مهغلبت مل مهلعلو «ةنئاب

 مصاع يبأ قيرط نم يراحلاو هدبغ نشحلا نب ءامع قررا نمي ؤرسعا نبا هاوروتةايز ني نمتملا هيعماور اذكم :اقالط
 ليوط ثيدحلاو ءائيش انيلع اهّدعي ملف ١[: 41717 :مقر ملسمو 25777 :مقر] ناخيشلا هاورو ةتسلا.هجرخأو «هنع

 هتأرما لحرلا ريخ اذإ :دوعسم نبا لاق :لاق يبعشلا نع حيحص دنسب ةبيش يبأ نبا ىورو «هلوطب .ناحيشلا هحرحخأ

 .رييختلا ةيآ لوزن ببس نيحيحصلا ثيدح فو «ءيش الف اهجوز تراتحا نإو «ةنئاب ةدحاوف اهسفن تراتحاف



 ادعو ةمألا قالط ,قتعلا رايخ تايب 5*5 قالطلا باتك

 [قتعلا رايح نايب]

 تقتعأ اهنأ :غذ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 9١

 قّرفف اهسفن تراتخاف 5 هللا لوسر اهرّيخف ,دمحأ يبأ لآل ىلوم جوز اهو ةريرب
 .ًارح اهجوز ناكو امهنيب

 [اّمدعو ةمألا قالط نايبإ

 .نئسلاو حاحصلا باحصأ هاور :خلإ ةشئاع نع .يئادصلا ديزي نب يلع هنع هاور اذكه :خل إ ةفينح وبأ

 ؛ةيطبن اهإ :ليقو «ةبحص هل نإو ناوفص اهيبأ مسا :ليق «كارألا رمث وهو ريربلا نم "ةريغص" نزو ىلع : ةريرب

 خسفناف ءاهسفن تراتخاف ةقاتعلا رايح دك يبلا اهرّيخف ءاهتقتعأف ةشئاع اترتشاف ةبتاكم تناك ةيطبق :ليقو
 ءدمحأ بأ لآ ىلوم - ةثلثم اهدعب ةيتحتلا نوكسو نيغلا رسكو ميملا مضب - ثيغم وهو ءاهحوز نع اهحاكن

 نم ةريغملا لآل ادبع ناكو :روصنم نب ديعس دنعو ؛[557١١ :مقر] ةريخلا يبل ةوسأ اديعناك :يذمرتلا دنعو

 :كلامو يعفاشلا دنعو ءادبع وأ ًارخ اهجوز ناك ءاوس تبثي اندنعف «قتعلا رايح تبث انهه نمو «موزخم نب
 نع فلتحاو 0 ناك هنأ سابع نبا ىور دقف «ةريرب جوز يف تاياورلا تفلتخاو ادي ناك" اذإ لإ تيفال

 هنعف ةورع امأو ءارح ناك هنأ ةشئاع نع هيف فلتخي ملف دوسألا امأ .مساقلا ةورعو دوسألا اهنع ةاورلاو ةشئاع

 هجوو «ةيرحلا ربخل اهثيدح تاياور يف حيجرتلاف ءكشلاب :ىرخألاو ءارح ناك هنأ :امهادحإ ,ناتحيحص ناتياور

 ديفي ال فطعلاو ,فطعللو ةيلاحلل واولا لمتحي "دبع اهجوز ناكو هني اهريخ" ةياور نأ :حيحرتلل رخآ
 نأ :طاقسإلا ىلع مدقملا وهو تاياورلا نيب عمجلا وه يواحطلا هركذ انبهذمل رححآ هجوو «ةنراقملا مدعل مهيولطم

 ىلع مدقم تبثملا نأ :رحآ هحوو «سكعلا ال ةيرحلا هبقعي قرلاو «قباسلا يف ارح ناك هنأ اهانعم لمتحي مهتياور

 قتع دقف يبهذا :ةريربل لاق دلي هنأ :اهنع ئطقرادلا هجرخأ ام رحآ هجوو ءانهه لوصألا لهأ هركذ امك «يفانلا
 .ضراعتلا نع ملاس هجو اذهو «ةلعلا مومعب مكحلا معيف عضبلا كلم. رايخلا توبثب للعم كعضب كعم

 .ةشئاع نع ةورع نع ماشه نع دواد يبأ ةياور يف اذه :خ! لآل ىلوم

 ف حيرص اذه ارح اهجوز .انتمو ادد ةياردو ةياور انهه مالكلا "دوقعلا بحاص" لاطأ دق :اهسفن تراتخاف

 .جردم ال ثيدحلا نتم يف لخاد ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نعو ؛مكحلا نع يئاسنلا ةياور اتلك

 .هنع ةسبنع نب لضفلا قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خل! ةفينح وبأ



 اًهدعو ةمألا قالط نايب كفي قالطلا باتك

 ها ناتنث ةمألا قالط"

 :مقر] يذمرتلاو [؟514 :مقر 25؟14/7] يمرادلاو ١١85[ :مقر] دواد وبأ هحرحأ :خلإ ةمألا قالط
 لك يبلا نع ةشئاع نع مساقلا نع ملسأ نب رهاظم نع جيرج نبا قيرط نم ٠١0[ :مقر] هجام نباو ١١[

 طسوت الب رهاظم نع مصاع يبأ نع يذمرتلاو هجام نبا هاورو «ناتضيح اهءورقو ناتقيلطت ةمألا قالط :لاق

 ةقرعت هل نررغ ترد: ةقئاع ثيدمح :يدفرتلا :لافو لوي فيد رخ ة5وادحوبأ لاق ءاضنأ جيرح نبا

 دنع اذه ىلع لمعلاو «ثيدحلا اذه ريغ ملعلا يف هل فرعي ال رهاظمو ملسأ د ها ةيرادجم و هلا ضرك

 .قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلا نايفس لوق وهو «مهريغو دقي يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ
 ءءاسنلاب اضيأ مهدنع ةدعلا معن ءءاسنلاب ال لاحرلاب قالطلا نوربتعي هعم نمو يعفاشلا نإف .هنم بيجع اذهو

 :لاق ارح اهجوز ناك اذإ امب لوحدملا ةمألا يف ةنسلا قالط نع هلأس اذإ يعفاشلا ةيفنحلا ضعب محفأ انهه نمو

 تضقنا دق هم :لاق ءاهقلط ترهط مث تضاح اذإف :لوقي نأ دارأف ءاهقلط ترهط مث تضاح اذإف رهط يف قلطي

 متاح يبأو نيعم نب ئييو ليبنلا مصاع يبأ نع رهاظم فيعضت "هنازيم" يف يهذلا لقنو :ئيعلا لاق ءاقدع

 :مقر] ةلادعلا يوارلا يف لصألا نأل ؛ىوقأ قيثوتلا :تلق «نابح نبا نع هقيثوت لقنو «يراخبلاو يزارلا

 وأ ءاممب ًامهتم وأ ءاباذك وأ ءاعاضو هنوكل ؛فعضي مل ًارهاظم نأل ؛اذه :لوقأ ٠[ 4/8 ةيانبلا] .
 يف لصألاو «دواد يبأو يذمرتلا ةرابع هيلإ ريشي امك ةلاهجلاب لب «كلذ ريغو ةلادعلاو طبضلاو ظفحلا يف صقنلاب

 ىلع مدقم حرحلا نأ دري الف «يثانلا ىلع مدقي تبثملا نأ امك «فيعضتلاو حرجلا ىلع مدقي قيئوتلا نأ اذه

 :يطقرادلا لاقو «"هننس" يف ئطقرادلاو "همجعم" يف يناربطلاو "هدنسم" يف رازبلا هاورو :ئييعلا لاق «ليدعتلا

 .هلوق نم رمع نبا نع ملاسو عفان هاور ام حيحصلاو ند و ل
 كلذ لاقو «هاحّرخي ملو حيحص ثيدحلا :لاقو ؛[74877 :مقر 23571/1] سابع نبا ثيدح نم اذه مكاحلا جرحأو

 جرم الم يرتفع ردو وز رمل نب يح باق , رهاظم :لاقو «ةشئاع ثيدح جرحأ نأ دعب

 يقهيبلاو «هيف جرحأ هنأ "يعفاشلا دنسم" نم لقنو «هاحرخي ملو حيحص ثيدحلا اذإف :لاق هنأ مكاحلا نع لقنو

 .نيتضيح ةمألا دتعتو «نيتقيلطت ةمألا قلطتو «نيتأرما دبعلا حكني :لاق باطخلا نب رمع نع هقيرط نم ئطقرادلاو

 مامإلا دانسإ اذهو - رمع نبا نع ةيطع نع ىسيع نب هللا دبع نع يللا بيبش نب رمع قيرط نم هجام نبا ىورو
 فيعضت نع باوجلا يف مامهلا نبا لاقو ءناتضيح اتدعو «ناتنثا ةمألا قالط دلك هللا لوسر لاق :لاق - انهه
 أرقي ناك ٌدفو هنع ةريره يأ نع يربقملا نع رخآ اثيدح هل جرحأ يدع نبا نإف ؛فيعض فيعضتلا كلذ نإ :رهاظم
 باوج اذهو «مكاحلاو نابح نبا قيثوت ركذ مث «يناربطلا هاور اذكو «نارمع لآ رخآ نم ةليل لك يف تايآ رشع

 يف رجح نبا هركذ امك «دحاو نم رثكأ هنع يوري ال نأ ةلاهجلاو ءاذمي وه امنإ هفيعضت نإف «يوارلا ةلاهج عفرب
 - «هقفو ىلع ءاملعلا لمع اضيأ ثيدحلا ححصي امو ءانسح ناك احيحص ثيدحلا نكي مل نإ نذإف :لاق «"بيرقتلا'
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 ثيدحلا ةرهش :كلام لاقو «نوملسملا هب لمع :ملاسو مساقلا لاق :ئطقرادلا فو :لاق يذمرتلا لوق ركذ مث -

 نبا لاقو «هثيدح يذمرتلا نّسح نكل «ريثك هفعض يفوعلا ةيطع ًاضيأ مامإلا دنس يف مث .هدنس ةحص نع غي ةنيدملاب

 نبا رمع هنع يوارلاو «ريثكلا هقثو نكل «هيف ملكت ىسيع نب هللا دبع هريغو رازبلا دنع هنع يوارلا مث ملاص :نيعم
 :هتياور ةلق ىلع اريثك عطخي قودص :نابح نبا لاقو «يوقلاب سيل :هريغو يئاسنلا لاقو ءنيل :ةعرز وبأ لاق «بييش
 رجح نبا لاقو «[4 0777 :مقر] هب جنحي ال :متاح يبأ نع "هفشاك" يف لقنو 5١[« 47 :مقر] "هنازيم" ف يبهذلا هلقن

 :لاق ملسأ نب ديز قيرط نم يئطقرادلا هاور امب ضراعي دقو «[5319 :مقر] ةنماثلا راغص نم فيعض :"هبيرقت" يف
 .ةنس الو باتك يف كلذ ملعن ال انإو ناتضيح :نولوقي سانلا :لاقف «ةمألا ةدع نع دمحم نب مساقلا لكس

 كلذ لمحي :انلق «ةنس يف هملعأ ال :لوقي وهو «مساقلا نع هاور هنأل ؛رهاظم ثيدحل لطبم وهف حيحص هدانسإو

 نبا هنع ىور:فورعمف رهاظم امأو ءانايحأ كلذ: نع نولخي ال اضيأ ظاقحلا تاقثلاو .«نايسنلاو وهسلا ىلع
 (ةلاهجلا تعفتراف «مكاحلا هقئوو «نيعباتلا عابتأ تاقث يف نابح نبا هركذو «ليبنلا مصاع وبأو يروثلاو جيرح

 كلذو «نيتضيح ةمألا ةدع لعج رمع نأ :"نآرقلا ماكحأ" يف يواحطلا ركذو ؛عومسم ريغف مهبملا حرجلا امأو

 ةمألا ةدع نأ ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا روهمج بهذف :"ىلحملا" يف مزح نبا لاقو «ةباحصلا ةرضحب

 ءاذه ىلع سانلا ىضم :لاق هنأ مساقلا نع درو هنأ هريغو مزح نبا ركذو .ديزو هنباو رمع نع حصو «ناتضيح

 ناتضيح اهتدع نأ تبث اذإو «فلخلاو فلسلا اوفلاخف نارهط اّتدع نأ هباحصأو يعفاشلا هراتحا امو :اولاق

 نييفوكلا بهذم وه امك ءضيحلا يه ءورقلا نأ تبثو «لصفلاب لئاقلا مدعل ضيح ثالث ةرحلا ةدع تناك

 .هيلع رقتسا يذلا هنأ يقرخلا ركذو «دمحأ نع مرثألا هاكحو «نييقارعلا رثكأو

 نباو يلع بهذم ونهو «لاحرلاب ال ءاسنلاب قالطلا يف ةربعلا نأ يف :لوألا :نيعضوم يف انقفاوي ثيدحلا نأ ملعا

 ةمركعو نيريس نباو يرصبلا نسحلاو دهاجمو ةداتقو مامهو دوادو مامحلا نبا هركذ ام ىلع يروثلاو دوعسم
 هلقن ام ىلع يبعشلاو يعخنلاو يروثلاو يح نب نسحلاو ناميلس يبأ نب دامحو قورسمو يناملسلا ةديبعو عفانو
 هركذ ام ىلع تباث نب ديزو نامثعو رمع لوق وهو :دمحأو كلام لاق يعفاشلا لوقبو ءيحورسلا نع يئيعلا
 رع هللا نأل ؛نمي ةدعلاو ءاسنلاب قالطلا :نولوقي مهفإف انؤاهقف هيلع ام امأف :"أطوملا" يف دمحم لاقو .مامهلا نبا

 اهقالطو «ءورق ةئالث اهدعف «دبع اهجوزو ةرحلا تناك اذإف ةدعلل قالطلا مناف ,ك”ِهِتَدعِل َنُهوُقَلَطَفظ :لاق لجو
 ةدعلل اهقالطو «ناتضيح امتدعف ةمألا هتحت رحلا ناك اذإو «ىلاعتو كرابت هللا لاق امك «ةدعلل تاقيلطت ثالث

 قالطلا :ًافوقوم يلع نع ءاطع نع يكملا ديزي ميهاربإ قيرط نم جرخأ مث ءلجو زع هللا لاق امك «ناتقيلطت
 اذهو ]25٠09/1 5٠١[. انئاهقف نم ةماعلاو «ةفينح يبأو دوعسم نب هللا دبع لوق وهو «نمي ةدعلاو ءاسنلاب

 يعفاشلا نابأ نب ىسيع محفأ اذه نمو «ءاسنلاب ةدعلا ةربع يف عامجإلاو «ةيآلا نم ذوخأم هنم لالدتسالا

 - .ةنس قيرفتلا يف الو ةعدب عمجلا يف سيل :لاقف «عجر ريحت املف اقدع تضقنا دق كبسح :هل لاقو «ةهفاشملاب



 اًقدعو ةمألا قالط ته قالطلا باتك
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 وهو «رهطلا ال ضيخلا ءرقلاب دارملا نأ (؟؟4:ةرقبلا) 4ووزق ةالط :ىلاعت هلوق يف حيرص نايب ثيدحلا نأ يف :يناثلاو -

 يبأو تباث نب ديزو تماصلا نب ةدابعو ءادردلا يبأو لبج نب ذاعمو بعك نب يبأو «ةلدابعلاو «ةعبرألا ءافلخلا لوق

 بيسملا نباو ءاطعو سواط لوق وهو أو سيق نب هللا دبعو نهمللا دبعم :يئاسنلاو دواد وبأ دازو ءيرعشألا ىسوم

 يبأو ةمربش نباو يعازوألاو يروثلاو يرصبلا نسحلاو يضاقلا هللا دبع نب كيرشو «يح نب نسحلاو ريبج نب ديعسو
 .رهاظلا باحصأو دمحأو قاحسإو يدسلاو ةمركعو كاحضلاو ةداتقو لتاقمو دهاجبو ةعيبرو ةديبع

 دادغبب ةيفنحلا ةساير تهتتا هيلإو يزارلا ركب وبأ لاقو «رباكألا لوقب تعحر مث راهطألا :لوقأ تنك :دمحأ لاقو

 نم لستغت مل ام هتأرماب قحأ لحرلا نإ ةبانعتملا نم ريتخ هظالقا نع فور ولعل نإ :يحركلا نسحلا يبأ دعب

 ىسوم وبأ وه يئاسنلاو دواد وبأ هداز يذلا سيق نب هللا دبع لعل :لوقأ «ئييعلا هركذ اذكه «ةثلاثلا ةضيحلا

 ديزو رمع نباو ةشئاع نع لقنو «كلام لاق :يعفاشلا لوقبو «ةدايزلا نايب يف ماما نبا هركذي مل اذلو ,يرعشألا

 نع دامح نع مامإلا هذاتسأ نع "أطوملا" يف دمحم ىورو .ةضراعتم رمع نباو ديز نع تاياورلاف «تباث نبا

 اهلستغم تلخدو «ةثلاثلا ةضيحلا نم اهمد عطقنا تح اهكرت مث «ةعحرلا كلمي ةقيلطت هتأرما قلط ًالجر نأ :ميهاربإ

 قو دوعسم نب هللا دبع هدنعو كلذ نع باطخلا نب رمع تلأسف «كتعحار دق :امل لاقف اهاتأف اهءام تندأو

 رمع لاقف «ةثلاثلا اهتضيح نم لستغت مل ام اهتعحرب قحأ !نينمؤملا ريمأ اي هارأ :لاقف «كيأرب اهيف لق :رمع لاقف

 .[105 :مقر (0179/؟] املع ئلم فينك :دوعسم نب هللا دبعل رمع لاق مث ءكلذ ىرأ انأو :هد

 نع ةنيبع نب نايفس قيرط نم جرخأو «لوبقم ةقث لسرم لك اندنعو «ةلوبقم هليسارمو ؛ميهاربإ لسرم اذهو
 نمو «ةثلاثلا اهتضيح نم لستغت ىح امب قحأ وه هذ بلاط يبأ نب يلع لاق :لاق بيسملا نب ديعس نع يرهزلا
 :اولاق مهلك دو هللا لوسر باحصأ نم رشع ةثالث نع يبعشلا نع ىيدملا طايخلا ىسيع يبأ نب ىسيع قيرط

 قحأ لحجرلا :لوقي بيسملا نب ديعس تعمسو :ىسيع لاق «ةثلاثلا اهتضيح نم لستغت يح هتأرماب قحأ لحرلا

 .انئاهقف نم ةماعلاو «ةفينح يبأ لوق وهو ءذحأن اذهيو :دمحم لاق «ةثلاثلا اهتضيح نم لستغت يح هتأرماب

 ري نش يضلل وز «قاعت هلوق اهتم "ناععرج اقنع" كيد نم عراب هه ةرحعو نما محرم انيس ةلمقلاو

 لقأ عومجملا ناك ديرأ ول رهطلا نأ :اهنمو .ضيحلا ءرقلاب دارملا نأ ىلإ ضيحما ركذب راشأف :(4:قالطلا 4 ٍضيِحَمْلا

 مالك يف ارك لمعلا نأ ةاهنمو .درضتملا لقو جيضرلا ةءارل هفرملا وه ضيا نأ :ةايتدو ورق دقالث نم

 :اهنمو .امهيلإ عوجرلاب رهظي امك ءرهطلا ئعمج لمعتسي داكي ال لب «ضيحلا نيعمب ءرقلا وه ائيدحو ًانآرق عراشلا
 :اهنمو .دمحم لالدتسا نم انركذ ام :اهنمو .نيعباتلا روهمجو ةباحصلا رباكأو ةلدابعلاو ءافلخلا بهذم وه اذه نأ

 .ىصقتست داكت الو ىصحت ال ىلا ةريثكلا تاححجرملا نم كلذ ريغ ىلإ يعفاشلا نابأ نب ىسيع ماحفإ نم انركذ ام



 ةتوتبملل ىنكسلاو ةقفنلا نايب 5 قالطلا باتك

 . "تاتضيح اًقدعو

 |ةنوتبملل ىكسلاو ةقفنلا نايب]

 قف باطخلا نب رمع لاق :لاق دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ +

 ا هناي وكوب جاوا هدب نيرا ونتي
 كرتن ال

 اعوفرم ىور اذكو ءضيح ثالثب دتعت نأ ةريرب ترمأ :ةشئاع نع حيحص دنسب هجام نبا ىور :تاتضيح ادعو

 «ينانشألاو ءرفظملا نباو «يثراحلاو «مامإلا نع دايز نب نسحلا هاور اذكه :خلإ عدن ال .[1١٠لا/ :مقر] عب

 :لاق قاحسإ يبأ ةياورب سيق تنب ةمطاف ثيدح نم هريغو 5/٠١ ١[ :مقر] ملسم هجرخأ قيرط نم ورسخ نباو
 نأ :سيق تنب ةمطاف ثيدحب يبعشلا ثدحف «يبعشلا انعمو مظعألا دحسملا يف ًاسلاج ديزي نب دوسألا عم تنك
 لثع ثدحت !كليو :لاقف هب هبصحف ىصح نم افك دوسألا ذأ مث ؛ةقفن الو نيكس اهل لعجي مل دلك هللا لوسر
 :ةقفنلاو ئكسلا اهل ءتيسن وأ تظفح اهلعل يردن ال «ةأرما لوقل دن انيبن ةنسو هللا باتك كرتن ال :رمع لاق ءاذه
 :دواد يبأ ظفلو «١0:قالطلو هُم ٍةَشِحاَفب نيني نأ الإ َنْجْوْحَي الو َنهتوُيي نم َنُهوُجرْحُب الإ» :لحو ّرع ىلاعت هللا لاق
 1751١[. :مقر] "تيسن مأ تظفحأ يردن ال ةأرما لوقب دعي انيبن ةنسو انبر باتك عدنل انك ام"
 هللا باتك كرتن مل الإو دك هللا لوسر نم هاعمس امهنإ نادهشي نيدهاشب تثح :نارمع لاق :دواد يأ ظفلو

 لاق :يمرادلا ظفلو «١0:قالطلا) كَنيبُم ٍةَحِحاَفب َنيِتَي نأ الإ َنْحْرْحَي الو َنهَتوُيُب نم نهوُج رخت الف :ةأرما لوقل
 :مقر ىلرلا] ةقفنلاو كسلا ا لعجف ة ةأرما لوقب ل هيبل ةنسو انبر باتك عدن ال :باطخلا نب رمع

 كلذ تركذف :ةملس لاق «ةمطاف نع يبعشلا نع ليهك نب ةملس نع نايفس قيرط نم اذهو ك4

 دانسإ وه امك ءرمع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامحو مكحلا ثيدح نمو «خلإ رمع لاق :لاقف ؛ميهاربإل
 نع شمعألا قيرط نمو «ةقفنلاو ئئكسلا اهل اثالث ةقلطملا «ةأرما لوقب هيبن ةنسو انبر باتك عدن ال :لاق «مامإلا

 .ةقفنلاو كسلا اهل اثالث ةقلطملا هللا نيد يف ةأرما لوق ريحن ال :رمع لاق :لاق دوسألا نع ميهاربإ

 رمع نع دوسألا قيرط نم ةبيش يبأ نبا ىورو ١١٠١[« :مقر] ىئيكسلاو ةقفنلا اهل لعجي رمع ناكو :يذمرتلا دازو
 |[ 9| ارض لوط يواخطلا اور كيدحلاو ةةققنلا و يكسلا ال4 ةقلظتملل هللا كيد وأ ةارما لوق ني هل

 نيكس يل لعجي ملف ٌدُ يبلا تيتأف ءيجوز ئقلط :تلاق ةمطاف نع يبعشلا نع مئيهلا قيرط نم ةفينح وبأ هاورو
 ؛قبس امك ءرمع مهنم «ةباحصلا رابك راكنإ هضراعي امل ثيدحلا اذه لمعي ملو «ةفينح وبأ جتحي مل امنإو «ةقفن الو

 اولمعي لو ءاهيلع كلذ اوركنأ دق :نمحرلا دبع نب ةملس وبأ لاقو .ةشئاعو ديز نب ةماسأو دوعسم نبا مهنمو

 امل: نذل ةقلزكلا قف ةلاق دوف واو مع نأ هوسألا نع مع نبا ةزامع قيرط نمت قواحطلا يورو اهيل
 - :ناورم لوق نم ملسم دنعو 4١[« «40/7] سانلا تنتف ةأرملا كلت نأ بيسملا نبا نع ىورو «ةقفنلاو ئيكسلا
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 فالخ ىلع ناك مهدنع لمعلا نأ ىلإ ريشم وهو ١48٠١[« :مقر] اهيلع سانلا اندحو ىلا ةمصعلاب ذحأنس -

 ريغ ةباحصلا نم دحأ نع انغلبي ملا :يواحطلا لاقو «هبهذم ةرصنل ًالصأ اهثيدح يقهيبلا لعجو ءاهثيدح

 كةنييم ٍةَشِحاَفي َنيِتأَ نأ اَلإل ريسفت يف سابع نبا نع ىوري ءيش ريغ هب لمع الو هلبق هنأ اهثيدحل نيركدملا
 األ ؛ةقفنلاو ءاهئاذبب كسلا تمرح ةمطافف :لاق ,مهيذؤتو لحرلا لهأ ىلع شحفت نأ يه :لاق «(١:قالطلا)

 مالكلا هيف لاطأ دقو هيف ءافح ال هيف هعامس ركذي ل اميف مهبهذمو «ةاطرأ نب جاجحلا ىلع هرادمو «لماح ريغ

 نينمؤملا ريمأ نأ :اهنم :هوجوب لوبقم ريغ نوعطم ثيدحلا اذه ةلمجلابو .راثآلاو يناعملا حرش يف هبأد وه امك

 امأو «ةودق هب ىفكو «تيسن مأ تظفح :هلوقب «يوارلا يف ناقتإلاو ظفحلا ةهج نم ثيدحلا يف نعط هدف رمع
 ىييو ءديعس نب ىييو «ييدملا نب يلع نم اندنع ىلعأ وهو «قيثوتلاو فيعضتلاو ليدعتلاو حرجلا يف انل ام
 .مهريغو «يراحبلاو «متاح يبأو «ناطقلا

 4مُكِدْحُو ْنِم ْمُقَكَس ْتِْيَح نم َنُموُنِكْسَأل :ىلاعت هلوق يف ةحيرص ةفلاخم نآرقلل ةفلاخم ةياورلا نأ :اهنمو
 ام ىلع هصوصخو همومعب يعطق نآرقلاو «(01:قالطلا) ؛َنْحّرْحَي الو َنهَتوُيُب ْنِم نهوُجِرَحُت الإف :هلوقو «(5:قالطلا)
 ةطالس ةهج نم رذعل كلذ نأ :اهنمو .نيظلا هضراعي ال يعطقلا نإف «دحاولا رب هصصخب الف ءاوصأ يف ررقت

 هنأ رمع نع ميهاربإ هاور ام :اهنمو .عراشلا رظن يف جورخلا نم ةيصعمو ارش مظعأ وه ام كلذ ريغ وأ امفاسل
 ةحيحص هليسارمف ءرمع نم عمسي مل نإو ميهاربإو «ةقفنلاو كسلا اهل :لوقي ُدقتُ يبلا عمس هنإ :لوقي ناك
 يف امك «اندنع لوبقم يعباتلا نم لسرملا نأ ىلع ةمئألا نم ةعامج نع "بيذهتلا بيذهت" نع لقن امك «ةلوبقم

 "كرادملا" يف ليقو ءدحاو ريغ نع وهف :هللا دبع لاق :تلق اذإو :لاسرإلا قح يف ميهاربإ لاق انهه نمو ءانلوصأ
 ,ةقفنلاو ئكسلا ال :لوقي ٌدتك يبلا تعمس ءامل هبش وأ «تيسن ةأرما لوقب انيبن ةنسو انبر باتك عدن ال :رمع نع

 .عامجإلا ةلزنمب كلذ نوكيف ٍنيعي «ةباحصلا نم رضحمم كلذ ناكو :كلملا نبا لاق ,ملسم هاور امك

 يف «نهتوُيي نم نهوُجرحُت الآل :ىلاعت هلوق باتكلاب دارأو هسفنب ةنسلا نّيِب رمع نإ :يواحطلا رفعج وبأ لاقو
 :رمع لوق :اهنمو ."ةقفنلا باب" يف (١54:ةرقبلا) 4 ف وُرْعَمْلاب م ٌعاَتَم ِتاَقَلَطُمْلِلَول : ىلاعت هلوقو ؛"ئيكسلا باب:"

 نبا دمحأ نع لقن امو ؛عوفرملا مكح يف اذك ةنسلا نم يباحصلا لوق نأ ثيدحلا مولع يق ررقملا نمو «انيبن ةنس
 ال اذهو :لاقو «هللا باتك يف ثالفلا ةقلطملل ئكسلاو ةقفنلا نأ فلحو :هلوق يف ةدايزلا هذه راكنإ نم لبنح
 حاحصلا يف تباث رمع لوق نأ :هباوجف ءاعطق ةمطاف ديب ةنسلا :لاقو «نيطقرادلا نع كلذ لقن «رمع نع حصي

 هللا باتك يف ئكسلاو ةقفنلا دمحأ نادجو مدع نم مزلي الو «يأرلا درجمع ةدايزلا هذه دري الف ءهل ٌدرم ال امي
 مسقلا" يف ميقلا نبا بذك دقو .هودلقمو ةفينح وبأ هودتقمو هعابتأ هنيب دقو «فيك كلذ رمع نادجو مدع

 عابتأ هلاق ام لك طقس انركذ امتو دي هللا لوسر ىلع بذكو ءرمع ىلع بذك اذه نأ "هللا ىلع ةداهشلاو
 .ثيدحلا يف ةروكذملا نعاطملا يف ةيفنحلا ىلع درلا يف ةيميت نباو ميقلا نبا



 ةتوتبملل ىنكسلاو ةقفنلا 4 قالطلا باتك

 ال اثالث ةقلطملا «تبذك مأ تقدص يردن ال ةأرما لوقب دك ايبن ةنسو انير باتك

 .ةقفتلاو ئيكسلا

 ٍةَشِحاَفب نأ نأ اَِإ َنْجْرْحَي الو َنِهِتوُيي ْنِم َنُهوُحرْحُت الإف :ىلاعت هلوق باتكلاب هد رمع دارم لعلو :انبر باتك
 4نهْيَلَع ارقّيصُتل َنْهوُراَضُت الو ُْكِدْجُو ْنِم ْمُقكَس ْتْيَح ْنِم َنُهوُتِكْسَأاظ :ىلاعت هلوقو «١0:قالطلا بدت
 َنُهتَوْسِكَو َنُهقْزر هل ِدوُلوَمْلا ىَلَعَول :ىلاعت هلوقو «07 :قالطلا) هتَعَس ْنِم ٍةَعَس وذ ْقِقْلإِ :ىلاعت هلوقو «(1:قالطلا
 رباج ثيدح يف ©١40[ :مقر] دواد وبأو ١5١[« :مقر] ملسم هاور ام ةنسلابو «007:ةرقبل)» «ِوُرْعَمْلاِ
 .فورعملاب نقوسكو نهتقفن مكيلع نهل نإو :عادولا ةجح يف ليوطلا
 لمعن ال انأ ملعا .لوألا تارجاهملا نم كاحضلا تحأ ةيرهفلا دلاخ نب سيق تنب ةمطاف يهو :خلإ ةأرما

 ربخ لوبق طرشو «بارطضالابو «ةيوقلا تاضراعملابو «نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا درب نوعطم هنأل ؛اهئيدحب

 رباكأ نم فلسلا هيف اهيلع نعط هنألف ؛تاضراعملابو فلسلا درب نعطلا امأ ءاهنم لك نع هتمالس داحآلا

 ةياور هيلإ ريشي امك «هفالخب ةياورلاب حرص دق هنأ عم هجيرخت رم امك «باطخلا نب رمع مهنم «مهيعباتو ةباحصلا

 .رمع هلئاق ناك اذإ فيكف عفرلا ظافلأ نم هنأ ثيدحلا لوصأ لهأ هركذ ام ىلع انيبن ةنس .هريغو ملسم

 2ك هللا لوسر تعمس :هلوق ةدايز [19 :مقر 277/4] ينطقرادلاو «[50/1] يواحطلا هاور ام هب حرصيو
 نب ديعس ىورو «مدقت نيتياورلا يأف هتياورب اهتياور ةضراعم رمألا ةياغف ,نكسلاو ةقفنلا ًاثالث ةقلطملل :لوقي
 يف ريغن انك ام :لاق «ةمطاف ثيدح هدنع ركذ اذإ رمع ناك :لاق ميهاربإ نع شمعألا نع ةيواعم نع روصنم

 لزنف «ئيكسلاو ةقفنلا بوجو مهدنع روهشملا فورعملا نيدلل ناك هنأ ىلع دهاش اذهف «ةأرما ةداهشب اننيد

 لوق نم ملسم يف ام اذهب حرصيو .هيف لش ام لبقي ال دش اذإ ةقثلاو «ءذاشلا ةلزنم كلذ نم ةمطاف ثيدح

 ىعملا يف اذهف «ةباحصلا مه كاذ ذإ سانلاو 5٠١ ١[« :مقر] اهيلع سانلا اندحو ىلا ةمصعلاب ذحخأنس :ناورم

 ملسم جرخأ دقف ؛نههقفأو ٌدُتك هجاوزأ بحأ ةقيدصلا ةشئاع مهنمو ؛ةمصعلاب هفصوو ةباحصلا عامجإ ةياكح

 الو نيكس ال :اهلوق نعي ءاذه ركذت نأ ريخ ةمطافل ام :تلاق اهنأ اهنع ةشئاع يخأ نب دمحم نب مساقلا نع

 ال هنأ امأ :تلاقف :قيرط يفو ءسيق تنب ةمطاف ىلع كلذ تركنأ ةشئاع نأ اهنع اهتحأ نب ةورع نعو «ةقفن

 تناكو «ءاهنع ةيلكلاب ةيريخلا تفن ثيح ةقفنلاو ئيكسلا مدعب ةياورلا يف راكنإلا ةياغ اذهف «ءكلذ يف امل ريخ

 .رركتو رثكو هني هنع نيتفتسيو اهلزنم ىلإ نيتأي نك دقف ءءاسنلا لاوحأب ملعأ ةشئاع
 «[0507 4 «57715] ةقفن الو كس ال :اهلوق يف تعي ىلاعت هللا يقتت الأ :ةمطافل تلاق ةشئاع نع "يراخبلا حيحص" يفو

 «[175595 :مقر] "سانلا تنتف ةأرما" :هلوق يف دواد يبأ يف ام ىلع بيسملا نب ديعس نم اهيلع راكنإلا رهظ دقو

 عامسلا دنع نم لب هسفن دنع نم كلذ ةيباحص ىلإ بسني نكي مل هنإف «بيسملا نبا بصنمل بسانملا وه اذهو

 - هملع هنأ الولو «ةساردو اظفح ةباحصلا نم هرصاع نم لاوقأل عبتتم مظعأو «ةشئاعل رصاعم وهو «ةباحصلا نع
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 حلاص نب هللا دبع ىور دقف نت هللا لوسر ّبحو سيق تنب ةمطاف جوز ديز نب ةماسأ :مهنمو «هلاق امل اهنع -

 عي ؛كلذ نم ًائيش ةمطاف تركذ اذإ ةماسأ ناك :لوقي ديز نب ةماسأ نب دمحم ناك :لاق ةملس يبأ ثيدح نم
 35 هللا لوسر رمأب اهجوزت يذلا وه ديز نب ةماسأ اذهف يواحطلا هاورو .هدي يف امب اهامر اههدع يف اهلاقتنا نم

 كلذ نأب هملعي الإ نكي ملف اهيلع كلذ ركنأ دق ءام ئب نيح هلزنم ىلإ هنع اهلقن يذلا ناكملاب فرعأ ناكو

 دقو ءهحام نبا يف امك ء[5./؟] ناكملا ةشحو وأ نسللا نم اهاقتنا زوج ببس صوصخب هملعي وأ ءاهنم طلغ

 "همجعم" يف ياربطلا جرخخأ دقف ءافوقومو ًاعوفرم ةباحصلا نم ريثك نع ةتوتبملل ئكسلاو ةقفنلا بوجو يور
 917٠١[. :مقر «741/9] ةقفنلاو نيكسلا اهل اثالث ةقلطملا :الاق ام رمعو دوعسم نبا نأ ميهاربإ نع هدنسب
 ئكسلا اهل ًاثالث ةقلطملا :لاق هلي يلا نع رباح نع ريبزلا يب أ نع ةيلاعلا بأ نب برح نع نطق رادلا جرخأو

 ىلع هفقو هبشألا نأب اوفرتعا نكل «ريبزلا بأ سيلدت فو ءبرح يف ملكت نإو اذه ([15 :مقر «7/4] ةقفنلاو
 ثيدحلا در نممو «ةمطاف لوق ىلع ارباج نأ ركذ نم لوق دري عفرلا نيهوت نم ركذ ام ميلست ريدقت ىلعف «رباح

 ديزي نب دوسألاو يح نب نسحلاو يبعشلاو حيرشو بيسملا نبا نيعباتلا نمو ءمكحلا نب ناورمو تباث نب ديز

 > .مهعبت نمم ريثك قلخو لبنح نب دمحأو يروثلاو ,مهدعب نمو
 نإ وأ «هتلأسف دلك هللا لوسر ىلإ تبهذ امنأ يفو «رفاس مث اهقلط ل ل ميلا

 بارطضالاو «ةريغملا نب صفح وبأو صفح نب ورمع وبأ اهجوز نأ قو «هولأسف رفن يف بهذ ديلولا نب
 ا لا ل لا ع

 ابئاغ ناك اهجوز نأل ؛ةقفنلا مدعو «كلذ ريغ وأ ةطالسلا نم ةيوق ًاراذعأ هل اوركذ دقو ءّرم امل ناك ئكسلا

 مث اثالث اهقلط هنأ ملسم ف ام ىلع هلهأ يه تبلاطف ءاهيلإ هب ثعب يذلا ريعشلا ىوس دحأ دنع الام كرتي ملو
 ريدقت ىلع ئكس الو كل ةقفن ال :اهل دلك لاق كلذلف «ةقفن انيلع كل سيل :هلهأ اهل لاقف «نميلا ىلإ قلطنا

 يورت تلعجف نكي هضرغ يه مهفت ملف ؛ءيش هلهأ ىلع كل بجي سيلو ءدحأ دنع ًالام فلخي مل هنأل ؛هتحص

 48١ ١[. :مقر] اهيلع سانلا راكنإ عقوف ءاقلطم ةقفنلا يفن
 مكس ْتْيَح ْنِم َنهوُنِكْسَأ :ىلاعت هلوق وهو ءاحل ةقفنلاو ئيكسلا بوجو ديفي ام ىلاعت هللا باتك يف نأ ملعا مث

 نم" :هلوق ريدقتلا اذه ىلإ ريشيو ,مكدجو نم نهيلع اوقفنأ :دارملا نأ مولعملا نمو .(:قالطل) 4ْمُكِدْجُو ْنِم
 ام وهو «نيتءارقلا نيب قيفوتلا وه اذهف ءهل ةرسفم ٌدلُو يبلا نع ةيورملا دوعسم نبا ةءارق تءاح هبو "مكدحو
 ىلع ثيداحألا هذمب لوصي نم فونأل ًامغر "ريدقلا حتف" يف مامهلا نبا مالك نم هانطقتلا ام اذه نكمأ ام انمزلي

 .ةيميت نباو ميقلا نبا مهسوؤرو ءرهاوظلا باحصأل ًاعابتا ةيفنحلا
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 تنيزت :اهل لاقف :هل ظفل يفو «مامإلا نع ةذوه نب دلاخ قيرط نم ورسخ نبا هاور اذكه ثيدحلا :ةيملسألا

 ؛هيبأ نع ةفينح يبأ نب دامح قيرط نم هاورو «نيلجألا ىصقأ غلبي يح !ةبعكلا برو الك ؟ةءابلا نيديرت تعنصتو

 ثيدحلاو ؛ءاوس يقابلاو ةليل ةرشع عبسب تدلو :لاق هنأ ريغ هنع دايز نب نسحلا نع يجلثلا عاجش نب دمحم هاورو
 257.05 :مقر دواد وبأو 21١937 :مقر يذمرتلاو 2١585 :مقر ملسمو 25١8 :مقر يراخبلا] ةتسلا هجرخأ

 م8568 م1719 57١/8 :مقر] يراخبلا يفف مهبتك يف ٠١71[ :مقر هجام نباو ؛95.4 :مقر يئاسنلاو

 :امل لاقي ملسأ نم ةارما نأ 2ك يبلا جوز ةملس مأ اهمأ نع ةملس يبأ ةنبا بنيز ثيدح نع [غ4 8 ٠١

 ام هللاو :لاقف .هحكنت نأ تبأف «ككعب نب لبانسلا وبأ اهبطخخف «ىلبح يهو اهنع يفوت اهجوز تحت تناك «ةعيبس

 .يحكنا :لاقف دك يبلا تءاحج مث ءلايل رشع نم ًابيرق تثكمف «نيلحألا رخخآب يدتعت يح هيحكنت نأ حلصي

 ةعيبسس لأسي نأ :مقرألا نبا ىلإ بتك هنأ هيبأ نع هللا دبع نب هللا ديبع هيلإ بتك هنأ يرهزلا ثيدح نمو
 :ةمرخع نب روسملا نع ةورع ثيدح نمو «حكنأ نأ تعضو اذإ يناتفأ :تلاقف ؟دْكي يبلا اهاتفأ فيك ةيملسألا
 .تحكنف ال نذأف ,حكنت نأ هتتذأتساف دي يبلا تءاجف «لايلب دعس اهحوز ةافو دعب تسفن ةيملسألا ةعيبس نأ

 :لاقف ؛هدنع سلاج ةريره وبأو سابع نبا ىلإ لحجر ءاج :لاق ةملس يبأ ثيدح نم "قالطلا ةروس" ريسفت فو
 كامحألا تال وُأَرإل :انأ تلق «نيلجألا رحآ :سابع نبا لاقف ؟ةليل نيعبرأب اهجوز دعب تدلو ةأرما ف يئتفأ

 امالغ سابع نبا لسرأف ؛ةملس ابأ نيعي يخأ نبا عم انأ :ةريره وبأ لاق (4:قالطلا) ؟َنْهَلْمَح َنْعَضَي نأ َنُهْلَحَ

 :ةليل نيعبرأب هتوم دعب تعضوف «ىلبح يهو ةيملسألا ةعيبس جوز لتق :تلاقف ءاطأسي ةملس مأ ىلإ ابيرك
 اهيطخت لباتسلا وبأ ناكو: كك لا لوسر اهحكتاف (تيطحف

 هنومظعي هباحصأ ناكو - ىليل يبأ نب نمحرلا دبع اهيف ةقلح يف تنك :لاق نيريس نب دمحم نع بويأ قيرط نمو
 ضعب يل رّمضف :لاق «ةبتع نب هللا دبع نع ثراحلا تنب ةعيبس ثيدحب هتثدحف «نيلجألا رخآ ركذف هل اوركذف -

 ءىجتساف «ةفوكلا ةيحان يف وهو هللا دبع ىلع تبذك نإ ءيرجل ًاذإ نإ :تلقف هل تنطفف :دمحم لاق «هباحصأ
 له :تلقف «ةعيبس ثيدح ئئدحي بهذف «هتلأسف رماع نب كلام ةيطع ابأ تيقلف «ءكلذ لقي مل همع نكلو :لاقو

 ةصخرلا اهيلع نولعحت الو ؟ظيلغتلا اهيلع نولعجتأ :لاقف للا دبع دنع انك :لاقف ؟ًائيش اهيف هللا دبع نع تعمس

 4 اطار د4 نيلكح تسي نأ يلح لاتشكلا كالو ا وال: قيوطلا دعب. ىرضعلاءانملاةزروس لاول

 نيح تللح دق ينأب يناتفأف :هيفو «ةعيبس نع يرهزلا مقرأ نب هللا دبع نب ورمع قيرط نم ملسم هجرخأو

 - «ةملس يبأو سابع نبا ةرظانم يف ةملس مأ نع بيرك قيرط نمو «يل ادب نإ جوزتلاب ينرمأو «يلمح تعضو
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 «ةمرخم نب روسملا نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام قيرط نم يئاسنلاو ١[« 184 :مقر] ةريره يبأو -
 نع ميهاربإ نع روصنم قيرط نمو ءاهسافن نم تقلعت اذإ حكنت نأ ةعيبس رمأ :هيفو ءكلذك دواد قيرط نمو
 املف «ةليل نيرشعو ةسمخ وأ نيرشعو ةثالثب اهجوز ةافو دعب اهلمح ةعيبس تعضو :هيفو لبانسلا بأ نع دوسألا
 :تلاقف ةملس مأ نع ةريره يبأو سابع نبا فالتخا يف ةملس يبأ قيرط نمو «ثيدحلا «جاوزألل تفوشت تلعت

 ىلإ اهسفنب تبطخف «نالجر اهبطخف :لاق ءرهش فصن رشع ةسمخب اهجوز ةافو دعب تدلوف ةعيبس جوز يفوت
 ءللحت مل :لهكلا لاقف ,ءباشلا ىلإ تبطخف ,ءلهك رخآلاو باش امهدحأ :اهنع رخآ قيرط يو ءامهادحإ

 .ريسيب اهحوز ةافو دعب :قيرط فو «ةليل نيرشعب اهجوز ةافو دعب تعضو :مهترظانم يف قيرط يفو ؛ثيدحلا
 ةملس يبأ نع قيرط يفو «نيرشع نم ابيرق تثكمف :ةملس مأ نع اهمأ نع بنيز نع ةملس يبأ نع قيرط فو
 :ال ككعب نب لبانسلا يبأ لوق هيفو «ةعيبس نع مقرألا نبا قيرط نمو ؛رهشأ ةعبرأ نم ندأل :يباحص لحجر نع
 تللح دق ينأب يناتفأف :ًاضيأ هيفو ءارشعو رهشأ ةعبرأ كيلع رمت ىح حكانب تنأ ام هللاو كنإ ؟حاكنلا نيديرت

 كك يبلا اهاتفأف :هيفو «لبانسلا يأ نع سوأ نب رفز قيرط نمو «يل ادب نإ جيوزتلاب ينرمأو يلمح تعضو نيح
 نوع نبا قيرط نمو ءاهنطب يف ام تعضو نيح اهموق نم يف تحكنف :اضيأ هيفو ءاهلمح تعضو نإ حكنت نأ
 نع ةمربش نبا قيرط نم امأو ءّرم دق ام دوعسم نبا لوق هيفو «ىليل يبأ نبا عم هترظانم ف نيريس نب دمحم نع
 ا احا لالالا تال وأول تلزنأ ام «هتنعال ءاش نم :لاق دقف «دوعسم نبا نع ةمقلع نع ميهاربإ

 دوسألا نع قاحسإ قيرط نمو ؛ءتلح دقف تعضو اذإ اهجوز اهنع قوتملا دعب الإ (:قالطل) 4(َنْهَلْمَح

 ,*ه.1 ,96ه.5 :مقر] "ةرقبلا" دعب تلزن "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس نأ دوعسم نبا نعو «ةديبعو قورسمو
 .|"هكاك لوكزإ دار هلال نندزإ سهلا لىنموزاإ تدل. للهلال هلم

 هتنعال ءاش نم :لاق دقف هللا دبع نع قورسم قيرط نم امأو «ةعيبس نع مقرألا نبا قيرط نم دواد وبأ هجرخأو
 قيرط نم يمرادلا هجرخأو .[707 27.05 :مقر] ارشعو رهشأ ةعبرأ دعب "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس تلزنأل

 قيرط فو «ةملس مأ نع بيرك نع راسي نب ناميلس قيرط نمو «لبانسلا يبأ نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم

 نع سابع نبا عم ةريره يبأ ةرظانمو ؛هترظانم يف ةملس يبأ نع ناميلس قيرط نمو «ةليل نيرشعو عضبب :دوسألا
 ميهاربإ نع روصنم قيرط نم هجام نباو «[7781:مقر 2370/59 751179 :مقر ]25١15/1 ةملس مأ نع بيرك

 :ةعيبس نع ةبتع نب ورمعو قورسم نع يبعشلا قيرط نمو «ةليل نيرشعو عضبب :هيفو «لبانسلا يبأ نع دوسألا نع

 :لاق هللا دبع نع قورسم قيرط نم يورو «روسملا نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نمو ؛نيرشعو ةسمخب :هيفو
 - .[5078 070174 250117 :مقر] ًارشعو رهشأ ةعبرأ دعب "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس تلزنأل «هانعال ءاش نمل هللاو



 نيتدعلا ضراعت نايب ا قالطلا باتك

 اب رمف «تعضو مث «ةليل ءيرش ريت ل دا و١ اهنع تام
 رمش اهلمح و نيرصعو اهحتفو فاكلا مضب ِس ينو ني سس

 ,نيلجألا دعبأل هنإ هللاو دلك ؟ةءابلا نيديرت تفوشت :لاقف «ككعب 1 لبانسلا وبأ
 ” ةافولا لجأ يأ 0-7 -(

 نإ : و415 .٠ 4 2 7 0 0 ١١ ٠ 5 .٠ دن 1 0 ا

 نيرشعو ةسمخ وأ نيرشعو ةثالثب :هيفو «لبانسلا يبأ نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم قيرط نم يذمرتلاو -
 ائيش دوسألل فرعن الو ؛هحولا اذه نم بيرغ روهشم ثيدح لبانسلا يبأ ثيدح :لاق ١147[ :مقر] موي

 يق ناميلس ثيدح حّحص مث دلك يبلا دعب شاع لبانسلا ابأ نأ فرعأ ال :لوقي دمحم تعمسو «لبانسلا يبأ نم

 ةرشع سمخب :ظفلب ثيدح نم "هدنسم" يف دمحأ هاورو «هجارخإ دعب ةريره يبأو سابع نباو ةملس يبأ ةرظانم
 :ياربطلاو «لقأ وأ رهشب :يقهيبلاو ١575[« :مقر] رهش فصنب :كلامو «[4777 :مقر «4417/1] ةليل

 ريغ ءاهمد يف ناك نإو تعضو نيح جورزتت نأ اسأب ىرأ الو :باهش نبا لاق قيرط يف ملسم دازو «نيرهشب

 .لاصتالا نيبتف «لبانسلا يبأ نع دوسألا نع هجام نبا ظفلو ١584[« :مقر] رهطت ىح اهجوز اهيرقي ال هنأ

 داشرإ" يف لاقو «يراخبلا لوقب دنتساو ؛يذمرتلا هركنأ دقف :لبانسلا يبأ نع دوسألا عامس يف مالكلا يقب

 ناكو «ةفلؤملا نم ناكو «حتفلا موي ملسأ :ةليمع نب ثراحلا نب ككعب نب لبانسلا يبأ ةمحرت ف "يراسلا

 داعي« اراعتنلا وأ اهتيورت اهنا هلا ديع نيا: قه لقت: «دطيسي قزبأ ب: وعن ايف لك ىلا دعب اصر .نقيو ءًارعاش

 امم تاياورلا هيف فلتخا دق ءاهجوز ةافو دعب ىلبح اهثكم مايأ ددع مث «لبانسلا يبأ نب لبانسلا اهدلوأو .ءكلذ

 ]١557/١١[. رجح نبا هلاق امك مهيأ نم ماهإ يف رسلا وه كلذ لعلو «عمجلا هيف رذعتي

 اهنع قوتملا لماحلا ةدع نأ :فلخلاو فلسلا ريهامج امب ذحأو «ةعبرألا ةعألا نيب اهيلع قفتم ةلأسملا هذه نأ ملعا

 دنسب سابع نبا نعو ؛عطقنم قيرط يف ه5 يلع نع الإ ةباحصلا نع هفالخ وري ملو ءاهلمح عضو اهجوز
 وأ اهسافن عاطقنا لبق حكنت نأ اهل امأ :فلتخا نكل «ربلا دبع نع لقن امك «هنع هعوجر مص نكل .حيحص

 اهجوز نكل «ةعيبس ثيدح ف امهريغو يئاسنلاو ملسم تاياور قوطنم وه امك ؛لوألا ىلع روهمجلاو ؟ال

 .عاطقنالا دعب الإ اهيرقي ال
 .رادلا دبع نب نم [ةّح وأ رماع وأ رمع همسا] :لبانسلا وبأ .ًاردب دهش يرماعلا ةلوخ نب دعس :اهجوز
 . "راحبلا عمجم" يف اذك ءدقعلل لاقيو ءعامجلا :ةغل وهو :ةءابلا .تفرشتو تحمط يأ «باطخلل :تفوشت

 نم ثنؤم رمأ [باوجلا باوصب هملعأف] :ينينذاف .لمحلا عضوو ا و ةعبرألا نم :نيلجألا دعبأل

 .هل ئععم الو «يراقلا همعز امك درجملا نم ال ناذيإلا



 نيتدعلا ضراعت نايب كفن قالطلا باتك

 هللا دبع نع ةياور يو «ىلوطلا دعب تلزن ىرصقلا ءاسنلا ة هروس نأ هُبلَهاَي ءاش نم

 ةليوطلا ةرقبلا دعب يأ قالطلا ةروس يأ
 : ا ا تخسن' :لاق هل يبلا نع هو دوعسم نبا

 يف رازبلا هحرخأ اذكه «ىلوطلا ةروس دعب تلزن "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس نأ هتفلاح ءاش نم :ةياور يفو :خلإ ءاش نم

 هتنعال :ظفلب ٠[ 9 :مقر] هحجام نباو [ميم :مقر] يتاسللاو أ” 7 0 دواد وبأ هاورو .دانسإلا اذه هدنسم

 كج اَوْرَأ َنوُرَذَيَو مكنم َنْْفَو ' نيل :ىلاعت هلوق نأ 37 ارشعو رهشأ ةعبرأ دعب "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس تلزنأل

 هيف تبرطضاو ؟عضت مل نم قح يف هنأ هنم دارملل نايب وأ «ةعيبس ثيدحب خوسنم وأ ءصوصخم وه له (174:ةرقبلا
 لب ؛لمجمم سيل هنأ امل ؛؟نيبم الو «داحآلا رابخأ نم هنأ ال ,خسان الو صصخمم سيل ثيدحلاف :اندنع امأ «ةيعفاشلا

 .هل ديؤم رابحألا يقابو ء«دوعسم نبا ربخب "ةرقبلا" نع "قالطلا" ةروس لوزن رحأتو ؛خيراتلا توبثب خسنلا تبث

 ةعبرأ ةدع يهو ددعلا نم ةدع لك ' 'قالطلا" ةروس يهو ىرصقلا ءاسنلا ةروس تحسن يأ 14 تكخسن

 ةروس يف (174:ةرقبلا) َوْفَوَتُي َنيِذَلاَوإ) :ىلاعت هلوق مومع يف ةموهفملا لماحلا اهجوز اهنع قوتملل ًارشعو رهشأ
 دارملاو + "ىلوظلا: ءاشنلا" ةرؤس» لإ ةيبسلاب "ىرضقلا" هاش غزو :نرخاتملاب اعوستم ةانلواتت "ام نوكيف ("ةرقبلا"

 ءاسنلا ةروس ال ةروس لك ىلإ ةبسنلاب اهسفن يف ةليوط اهوكل ؛"ةرقبلا" يأ ىلوطلا ةروسلا :لبق اميف ىلوطلاب

 .(6:قالطلا) «(ِلاَمْخَأْلا ُثالوُأَوإ» :هلوقب "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس :هلوق نم دارملا نيب مث «ىلوطلا
 نب دمحم قيرط نم يعالكلاو مامإلا نع ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم يثراحلا هاور اذكه ثيدحلا اذه نأ ملعا

 وهو «ذحأن هبو :لاق مث ,خلإ نآرقلا يف ةدع لك :ظفلب افوقوم هنع "راثآلا" يف نسحلا نب دمحمو ؛هنع يهولا دلاح

 00 1 ا م :ةفينح يبأ لوق

 «ظيلغتلا اهيلع نولعحتأ :ظفلب يراحبلا هجرخأو 479٠[( :مقر؟ا/٠.4:ص] اهسافن يف ناك نإو اهتعاس نم

 :مقر] (4:قالطل) (َنْهْلَحَأ ٍلاَمْحَأْل د 9 ىلوطلا دعب "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس تلزنل ؟ةصعرلا امل نولعت الو

 نب ورمع ةياور نم متاح يبأ نباو ."همجعم" يف ناربطلاو ,دنسملا تادايز يف دمحأ نب هللا دبع هاورو ء[ع 5" ؟

 نأ ررلخأ ٍلاَمْحَأْلا ٌتالوُأَو» :دك يبلل تلق :لاق بعك نب يبأ نع ورمع نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع بيعش

 .اهنع قوتمللو ًاثالث ةقلطملل يه :لاق ؟اهنع قوتملل وأ ًاثالث ةقلطملل (6:قالطلا «(َُهلْمَح َنْعَضَي
 :لوقي يلع نأ دوعسم نبا غلب :لاق قورسم قيرط نم متاخ ىبأ نياو دواد وبأ ىور دقو :"يراسلا داشرإ" ق لاق

 تال وأو :ًارقامت 'ةرقبلا" ةروس دعب تلزنأ "ىرصقلا ءاسنلا" يف يلا نأ هتنعال ءاش نم :لاقف «نيلجألا رخآ دتعت

 رمع نبا نأ :يرهزلا نع كلام قيرط نم "أطوملا" يف دمحم جرخأو «(4:قالطل) 4َنُهَلْمَح َنْعَضَي نأ َنْهَلَجَأ ٍلاَمْحَأْلا
 نب رمع نإ :هدنع ناك راصنألا نم لحجر لاق ء«تلح دقف تعضو اذإ :لاق ءاهجوز اهنع قوتي ةأرما نع لئس

 عفان نع كلام قيرط نم هجرأ اذكو ,تلح دعب نفدي مل هريرس ىلع وهو اهنطب يف ام تعضو ول :لاق باطخلا
 ةنعالملا :ةلهابملاو .تافنصملاو ديناسملا يف ةريثك رابخأو راثآ انهه مث .[0175 :مقر :0585/7] ًافوقوم رمع نبا نع

 .انم ملاظلا ىلع هللا ةنعل :اولوقيف ءيش يف اوفلتخا اذإ موقلا عمتجي نأ وهو



 اهجوز تافو عم ةضوفملل رهملا نايب 4*4 قالطلا باتك
 ع

 00 ل 1

 # نهلمح َنعضي ن أَرْهلَجَأ ٍلاَمْخَأْلا ٌتالوأَو ٍهَدِع لك ىرصقلا ءاسنلا ةروس

 (1 :قالطلا)

 [اهجوز تافو عم ةضوفملل رهم ا نايبا

 اي ندعو عب كيمو اقادص هير و.ءايعوز اهنع قوت ةأرملا يف

 .ضعب لدب وأ «,ىرصقلا ةروسلا نايب اذه :لامحألا تاللوأ .بسن ةنز ىلع ةدع عمج :دّدع لك

 :مقر يئاسنلاو 2١١145 :مقر يذمرتلا] ةعبرألا هجرحخأ ثيدحلاو ءورسح نباو يثراحلا هنع هاور اذكه :ةفينح وبأ

 هححص هجو نم مكاحلا هاورو ,يذمرتلا هححصو 1١89١] :مقر هحام نباو 27١١14 :مقر دواد وبأو :*64

 نم "هحيحص" يف نابح نبا هاورو «[7778 :مقر 21917/7] نيخيشلا طرش ىلع رخآ نمو ءملسم طرش ىلع

 يذمرتلا هجرخأو ([409/ :مقر «407/9] دوعسم نبا نع ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم نع نايفس قيرط
 نإف «يبأرب دهتجأسو ءائيش ُهُلَي هللا لوسر نع اذه يف تعمس ام :لاق مث ءارهش اهددري ثكمف :ةياور يفو ءكلذك
 نم دعب هظفحأ مل هنأ :يعفاشلا نع يكحو «قرط نم يقهيبلا هاورو «يبأر لبق نمف تأطأ نإو هللا نمف تبصأ

 .عجشأ يب ضعب نع ةرمو «نانس نب لقعم نع ةرمو راسي نب لقعم نع ةرم :وه هلثم تبثي هحو
 ىمس مهضعبو ءرخآ مهضعبو ءادحاو ىمس مهضعبف حاحص اهديناسأ نأل ؛هنهوي ال فالتحالا اذه :يقهيبلا لاق

 دقع هدروأ ام دعب هنأ يقهيبلا نم بجعلاو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو «قلطأ مهضعبو «نينثا

 لوق لبقن ال :لاق ايلع نأ رباح نب ةديزم نع يفوكلا قاحسإ يبأ نع هيف ىورو ,"اه قادص ال" هنأ يف اباب
 هحرج «فيعض ةرسيم نب هللا دبع يفوكلا قاحسإ ابأ نأب :ًالوأ ءدودرم اذهو هللا باتك ىلع عجشأ نم يبارعأ
 «ءيشب سيل :ةعرز وبأ لاق اذه ةديزم نأ :اناثو هب جاجتحالا لحي ال :نابح نبا لاقو «يئاسنلاو نيعم نبا

 هنأ رهظف ءهذ ىلع نع هيبأ نع يوري هنأ "هخيرات" يف يراخبلا ركذ هنأ :ًاثلاثو «هيبأ نع متاح يبأ نبا هركذ

 ضرتعي مث «ءلقعم ثيدح تاياور ححصي يقهيبلل غوسي فيكف «يلع نع اذه حصي مل :يرذنملا لاق ,عطقنم
 .هفيناصت يف ريثك بصعتلاو فاستعالا اذه لاثمأو .هفعض نيبي الو هنع تكسيو «ركنملا رثألا اذه لثم. هيلع

 .ةيفنحلا ىلع هبضغ ناروث يف هلماحت هامعأ

 هححصو ؛مكاحلاو دمحأو هححصو يذمرتلاو دواد وبأو «ملِإ ميهاربإ نع روصنم قيرط نم يمرادلا هاور :دامح نع
 لحجر يف هللا دبع نع قورسم نع يبعشلا قيرط نم دواد وبأ هحرحأ :اهنع يفوت ةأرملا .قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا
 لاق «ثاربملا اهو «ةدعلا اهيلعو ءالماك قادصلا اهل :لاقف ءاط ضرفي لو اهب لحدي ملو اهنع تامف ةأرما جوزت

 ميهاربإ نع روصنم نع نايفس قيرط نمو .قشاو تنب عّوْرِب يف هب ىضق ٌدقُي هللا لوسر تعمس :نانس نب لقعم
 - :دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نع ناسح يبأو سالخ نع ةداتق قيرط نمو «هلثم دوعسم نبا نع ةمقلع نع



 اهجوز تافو عم ةضوفملل رهملا نايب "هه قالطلا باتك

 1 ا اي ا و تب با عدلا وج ياس ع اعبي الا ١ يمحو خا نا فخ ةدعلا اهيلعو «ثاريملا اهو
 ةاقولل

 اهل نإ :اهيف لوقأ إف :لاق «تارم :لاق وأ ءارهش هيلإ اوفلتحاف :لاق ربخلا اذهي لجر يف يأ دوعسم نب هللا دبع نأ -

 نمف أطخ كي نإو «هللا نمف ًاباوص كي نإف «ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهلف ءططش الو سكو ال ءاهئاسن قادصك ًاقادص
 دهشن نحن !دوعسم نبا اي :اولاقف «نانس وبأو حاّرحلا مهيف عجشأ نم سان ماقف «نائيرب هلوسرو هللاو ءناطيشلا نمو

 حرفف :لاق «ءتيضق امك يعجشألا ةرم نب لاله اهجوز نأو ءقشاو تنب عورب يف انيف اهاضق دك هللا لوسر نأ
 91١8 111١5[. :111 4 :مقردُُو هللا لوسر ءاضق هؤاضق قفاو نيح ًاديدش ًاحرف هذ دوعسم نب هللا دبع

 ضرفي ملو ةأرما جوزت لحر يف هللا دبع :دوسألاو ةمقلع نع ميهاربإ نع نع روصنم نع ةدئاز نع يئاسنلا هجرحخأو
 ءاهيف دحن ام !نمحرلا دبع ابأ اي :اولاق ؟ارثأ اهيف نودحت له اولس :هللا دبع لاقف ءامب لحدي نأ لبق يقوتف ءاه

 نع نايفس قيرط نمو «ربكو هيدي هللا دبع عفرف ؛عوفرملا ثيدحلا هعامس دعب هيفو «ثيدحلا ,يبأرب لوقأ :لاق
 يبعشلا قيرط نمو ,خلإ مهيتفي ال رهشلا نم ًاييرق هيلإ اوفلتخاف :هيفو ؛هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم
 تقراف ذنم تلئكس ام :هللا دبع لاقف :هيفو هللا دبع نع ةمقلع نع يبعشلا قيرط نمو .هللا دبع نع قورسم نع

 نإ :لاشلا نو :كلذ رخآ يف هل اولاق مث ءارهش اهيف هيلإ اوفلتخاف ؛يريغ اوتأف هذه نم يلع دشأ ُدلُك لوسر

 سانأ عمسب كلذو :لاق :ًاضيأ هيفو «خلإ كريغ دحب الو دلبلا اذهب دك دمحم باحصأ ةّلح نم تنأو «كلأسن مل
 تنب عورب :اهل لاقي انم ةأرما يف تك هللا لوسر هب ىضق امب تيضق كنأ دهشن :اولاقف ءاوماقف ءعجشأ نم
 ,[؟ملوك سوو لع :مقر] همالسإب الإ ذئموي ةحرف حرف هللا دبع يور امف :لاق «قشاو

 نوريثك لب ؛هسفن نانس نب لقعم سيل "عورب" يف عوفرملا ثيدحلاب هللا دبع ءاضقل دهاشلا نأ ملع اذه نمو

 نع ميهاربإ نع روصنم قيرط نمو ؛ءقورسم نع يبعشلا قيرط نم هجام نبا هجرخأو جا يب , ةليبق نم هعم

 :لاق مث ؛حارجلا نع بابلا يفو :لاق ١١40[« :مقر] يذمرتلا هحرخأو ١89١[« :مقر] هللا دبع نع ةمقلع
 ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو ؛هجو ريغ نم هنع يور دقو ؛حيحص نسح ثيدح دوعسم نبا ثيدح

 ثُك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب لاقو «قاحسإو دمحأو يروثلا لوقي هبو مهريغو ٌدُي يبلا باحصأ نم
 ضرفي ملو امي لحدي ملو ةأرما لجرلا جوزت اذإ :رمع نباو «سابع نباو «تباث نب ديزو «بلاط يبأ نب يلع :مهنم
 ثيدح تبث ولو :لاقو «يعفاشلا لوق وهو «ةدعلا اهيلعو اهل قادص الو «ثاريملا امل :اولاق ءتام يح اقادص ان

 .525 يبلا نع يور اميف ةجح تناكل قشاو تنب عورب
 حيحص ثيدحلا اذه مث :تلق .قشاو نب عورب ثيدحب لاقو «لوقلا اذه نع رصمع عجر هنأ :يعفاشلا نع يورو
 اذك "تايفالخلا" يف يقهيبلا لاق هلثمو «مزح نباو يدهم نبا :مهنم «ةعامجو يذمرتلا هنسحو هحّحص «ةيرم الب

 هنأ عمف «هيبن ةنسو هللا باتك فلاخي اميف هيبقع ىلع لاوب يبارعأ لوق لبقن ال :لاق هنأ هند يلع نع يور امو «ليق

 - سايقلل انهه لحد الو ؛عجشأ نم نوريثكو حارحلا هعم لب هب درفتي مل ًالقعم نأب هنع بيحب ؛حيحص هجوب تبني م



 علخلاو ءاليإلا نايب 45 قالطلا باتك

 قشاو ب عورب ف ىضق 2 هللا لوسر نأ 0 : يعجشألا ناقش 0 اقعم لاقف
 واولا حتفو ءابلا رسكب

 .تيضق ام لثم

 [علخلاو ءاليإلا نايبز
 هئيف :يلوملا يف لاق ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ نع دامح ةا/

 .ناسللاب هئيفف رذع هل نوكي نأ الإ عامجلا

 لاق :"ةيادهلا" قاورك اك هن ديفا اقرأ نيايقلاف «نيرهنلا هللا جرم دق انههو ءلقعم ره لطب هللا رف ءاج اذإ -

 بمذملف ؛ه4ذ يلع در نم يور يذلاو ,.حاحص اهديناسأو ثيدحلا اذه تاياور عيمج :يقهيبلا لاق :مامهلا نبا

 اممو «كلذ هنع حصي مل هنكل .هفلحيف لحرلا اذه ري ملو هذ قيدصلا ركب ابأ الإ يوارلا فيلحت وهو «هب درفت

 .يرذنملا ظفاحلا هنع اَهوبُت ركنأ

 ةنغ ىور «اريص ةرحلا موي لتقو ,مهيف هثدحو ةفوكلا لزنو ةكم دهش «فاقلا رسكو ميملا حتفب هن لقعَم

 .ءارفلا بهذم ىلع الإ رهاظ ريغ يراقلا هركذ امك فرصنم ريغ نانس نوكو ؛مهريغو يبعشلاو نسحلاو ةمقلع

 وأ اهعانتما وأ ءامشدحأب ضرمك عامجلا نم عنام يأ :رذع هل نوكي .يمرادلا يف اذك ساور ب نم :قشاو

 نإو هانعم نأل ؛عامجلا الإ ءيفلا نوك نيعت بجوي ال هنإف ؛0:ةرقبلا) كيُديِحَر ٌروُفَغ هللا َنِإَف اوُياَف نفط نآرقلا

 دنع عامجلا دعوو «لوقلاب اهئاضرإبو «عامجلاب اهئاضرإب لصحي كلذو ءملظلا كلذ ىلع مهمزع نع اوعجر

 ناكو :يراقلا لاق ]١84/4[« "ريدقلا حتف" يف امك انلوقك دمحأو كلامو يعفاشلا بهذم نأ :قحلاو ءهزجع

 نسحلا الإ «ءاهقفلا لوق يف هنيميل ةرافكلا هيلعف ءاف اذإف ءلاح لك ىلع ناسللاب ءيفلا :لوقي يعخنلا ميهاربإ

 .(195؟:ةرقبلا) كُيُويِحَر ُروُمَع هللا نق ىلاعت هلوقل ؛ءاف اذإ ةرافكلا اوطقسأ مهنإف ؛ةداتقو ميهاربإو

 :الوأ «نئاب قالط رهشأ ةعبرأ يضم نأ يف ءاليإلا باب يف ليق امو «ةرافكلا ال ةبوقعلا طاقسإ يف اذه :مهريغ لاقو

 نأو «قالطب سيل ءاضقنالا درحب نأو ؛ءيفي وأ قلطي نأ ىلع سبحي يلوملا نأ ىلع رمألا فقوي هنأ ىلع روهمجلا نإ
 نأ تسي م هنأف ؛ةيغاللا تاملكلا نم لوق وهف ؛هباحصأو ةفينح يبأ فالجن ىلعو «روهمجلا 0 باتكلاو ةنسلا

 مهريغو تباث نب ديزو سابع نباو دوعسم نباو رمع نباو يلعو نامثعو رمع نع يور دق لب يعفاشلا عم روهمجلا

 نباو لوحكمو «نمحرلا دبع نب ركب يبأو بيسملا نب ديعسو ةمركعو ديز نب رباجو ءاطعو «ةباحصلا رباكأ نم
 لثم نيعباتلا رباكأ نم مهريغو ةملس يبأو ملاسو ةصيبقو نيريس نباو نسحلاو قورسمو يعحخنلاو ييشلاو ةيفنح ا

 -"روثنملا ردلا" نع كلذ لقنو .[5140/7] "أطوملا" يف دمحمو ]١74/4[« "حتفلا" يف مامحلا نبا هركذ امك ءانلوق



 علخلاو ءاليإلا نايب 4م قالطلا باتك

 00 سيق نب تباث ةأرما نأ ينايتخسلا بويأ نع هيبأ نع دامح 4
 ةميمت يبأ نبا

 نباو يلعو نامثعو رمع نع يقهيبلاو متاح يبأ نباو ريرج نباو "قازرلا دبع دنسم" نم دروأ هنأ يطويسلل -
 يهف ءيفي نأ لبق رهشأ ةعبرأ ترم اذإ ةنئاب ةقلط ءاليإلا :اولاق سابع نباو رمع نباو تباث نب ديزو دوعسم

 نم لوق اذهف «مامهلا نبا هطسب امك مهعم ال ءانعم ةنسلاو باتكلا نألو ؛:ةطوسبم رخأ راثآ هيفو ءاهسفنب قحأ

 هب فرتعا امك ءانعم سايقلا نأ ىلع ًاضيأ ريهاشملا نم ةيعفاشلا بتك ضعب ىلع لب ةيفنحلا بتك ىلع علطي مل
 .لوصألا يف امك ةباحصلا راثآو نئسلا ضراعت دنع هيلإ راصي يذلا وهو «ةيرهاظلا عابتأ نم لئاقلا اذه

 معنو :تلاق :ظفلب هنع ريكب نب سنوي قيرط نمو «هيبأ نع دامح قيرط نم ورسح نبا هاور اذكه :خلإ دامح
 ةليمج اهمساو «ءيجررخلا يراصنألا سامش نب سيق نبا وه :تباث ةأرما .اهيف ريح ال ةدايزلا ءال :لاقف «هديزأو

 ورش نم بلطي اهبسنو اهمسا يف فلتخا دقو «يراخبلا ةياور يف امك يبأ نب هللا دبع تحخأ لولس نب يبأ تنب
 :الرصوم نقط نابع نبا نع هنعو كاسرع ةنركع نع ءادكلا دلاع قرط نم ئراخبلا ةأؤر ثيذنللاو: :تيدقلا

 ؛نيد الو قلخخ يف هيلع بتعأ ام سيق نب تباث !هللا لوسر اي :تلاقف ٌدْي يبلا تتأ سيق نب تباث ةأرما نأ
 لبقأ :هللُو هللا لوسر لاق «معت :تلاق ؟هتقيدح هيلع نيدرتأ 305 هللا لوسر لاقف ؛مالسإلا يف رفكلا هركأ نيكلو

 .[071077 :مقر] هوحن سابع نبا نع ةمركع نع يئايتخسلا بويأ قيرط نمو «ةقيلطت اهقلطو ةقيدحلا
 نع :لاقف .دامح امهفلاخو «لصولا ىلع ريرحو نامهط نبا قفتاف :بويأ ىلع هيف فلتحاو :ئالطسقلا لاق

 لهس تنب ةبيبح نأ :ةرمع نع ديعس نب ىيي قيرط نم يمرادلا هحرخأو ]44/١7[: ًالسرم ةمركع نع بويأ
 اتباث نأو ءهل ةراج تناكو اهحورتي نأ مه ناك دللي هللا لوسر نأ تركذف «سامش نب سيق نب تباث اهحوزت
 ؟اذه نم :لاقف ءاناسنإ ئأرف جرح هلك هللا لوسر نآو ءسلغلا يف هلك هللا لوسر. باب ىلع تحبضاف' ءاهرض
 هل لاقف دلك هللا لوسر ىلإ تباث ىتأف «تباث الو انأ ال :تلاق ؟كنأش ام :لاقف «لهس تنب ةييبح انأ :تلاق

 دنع تدعقو اهنم ذخأف «هيناطعأ ءيش لك يدنع !هللا لوسر اي :تلاقف ءاهليبس لخو اهنم ذح لي هللا لوسر

 ددعتب لوقلا ىلإ هريغو رجح نبا رطضا اذلو ؛لهس اهنبا مساو ةبيبح اهمسسا ةياورلا هذه يفو 7717١[. :مقر] اهلهأ

 دنع نمر لا دبع تنب ةرمع نع ديعس نب ىيي ثيدح ْف لهس تنب ةبيبح اهمسا اذكو ؛تباث جاوزأ ددعتب ةعقاولا

 .ةشئاع نع ةرمع نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع ثيدحو «يئاسنلاو دواد يبأ
 :لاقف ءاهقرافو الام ضعب ذح :لاقف ءاتباث كك5ك يبلا اعدف ,حبصلا دعب دك يبلا تنأف ءاهضعب رسكف :هيفو
 اهقرافف اهذح لك يبلا لاقف ءاهديب امهو نيتقيدح اهقدصأ نإف :لاق ءمعن :لاق ؟هللا لوسر اي كلذ حلصيو

 دنع سابع نبا نع ةمركع نع ةداتق ثيدح يف امأو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح يف اذكو «لعفف
 نأ 218 تا لوسو ةزماق ةةيفو لراس وبن نأ مآ اقتنع لإ :تيشابتعلو لول تدي هلك اهساف عاج وبا

 - .[١٠ه5 :مقرإ دادزي الو هتقيدح اهنم ذحأي



 علخلاو ءاليإلا نايب 6 قالطلا بابك

 ؟هتقيدحب هنم نيعلتختأ" :لاقف .«تباث الو انأ ال :تلاقف 25 هللا لوفر لإ ةكبتا لل 4 ملا . 9 ٍِع 0 دلل 0س ِع

 ."الف ةدايزلا امأ" :لاق ,ديزأو معن :تلاقف

 رهاظ وه ام ىلع ءاضق اهوزوح نإو رهملا ىلع ةدايزلا زاوح مدعب نولئاق ةيفنحلا نإف «ةدايزلا هذه ظفحيلو -

 نوك مث ءاندنعو روهمجلا دنع ةجح لسرملاو ءًاعوفرم ةدايزلا هذه ًالسرم رييزلا يبأو ءاطع نع يورو ,بهذملا

 نمو .ذوعم تنب عيبرلا ثيدح نم يذمرتلا هاور امو «هريغو يراخبلا حيحص ثيدح نم رهاظ اقالط علخلا
 فرتعا امك مهريغو ةباحصلا نم روهمجلا يأرل فلاخم وهف ١١85[ :مقر] ةضيحب دتعت نأ :تباث ةأرما ثيدح

 ةنز نإف ؛ةيعونلل لب ةدحولا نايبل سيل "ةضيحب" :هلوق نأب ليوأتلا نكمي هنأ ىلع «ةريثك هتاضراعمو «يدذمرتلا هب

 ]١84/4[. "ريدقلا حتف" يف ليصفتلاو «عونلل "ةلعف"
 .هرهمأ يأ ,ءكل هقدصأ يذلا هناتسب :هتقيدحب .امهنيب ةرفانم يعم وه الو عمتجأ ال يأ :تباث الو

 هاورو «[0717 :مقر] ةدايزلا هذه الب يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو ءليضفت مسا وأ عراضم لعف] :ديزأو معن

 ؟تقدصأ يلا هتقيدح هيلع نيدرتأ :هيفو ءالسرم ءاطع نع ةبيش يبأ نباو قازرلا دبعو "هليسارم" يف دواد وبأ
 ركذ دعب يراقلا لاق [لسرملا ححرو «سابع نبا نع ئطق رادلا هلصوو ءالف ةدايزلا امأ :لاق «ةدايزو معن :تلاق

 قازرلا دبعو "هليسارم" ف دواد وبأ ىورف «ةدنسمو ةلسرم تيور دقو «ةدايزلا ركذ هيف سيلو :يراخبلا ثيدح
 لوسر ىلإ ةأرما تءاج ءاطع نع جيرح نبا انربخأ :لاق «قازرلا دبع دنسم ديناسألا برقأو ءءاطع نع امهالك

 ءالف ةدايزلا امأ :لاق «ةدايزو معن :تلاق ؟كقدصأ ىلا هتقيدح هيلع نيدرتأ :لاقف ءاهحوز وكشت 2 هللا

 هدنع تناك سامش نب سيق نب تباث نأ :ريبزلا يبأ نع جرخأو .حصأ ليسارملاو ءكلذك طق رادلا هحرحأو

 ىلا هتقيدح هيلع نيدرتأ :ُدلُي يبلا لاقف ,هتهركف ةقيدح اهقدصأ ناكو «لولس نبا يبأ نب هللا دبع تنب بنيز

 ءاهليبس ىلخو اهذحأف معن :تلاق .هتقيدح نكلو ءالف ةدايزلا امأ :ٌدعُك يبلا لاقف «ةدايزو معن :تلاق ؟كاطعأ
 امم رثكأ ةعلتخملا نم لجرلا ذأي ال :لاق ُدْك يبلا نأ ءاطع نع جرخأ مث ءدحاو ريغ نم ريبزلا وبأ هعمسو :لاق
 .[79 :مقر 230 ه/8و 71/5 :مقر ء”1١375/] اهاطعأ

 ةجح لسرملا نأل ؛ةدايزلا هذه توبث يف كش ال هنأ تملع دقف :لاق مث ءادنسم هجام نبا نم انلقن ام جرخأ مث
 «ةجح ناك .دنسم. وأ لوألا لاحر ريغ نع ىور نم هلسري رخآ لسرمم دضتعا اذإ انريغ دنعو «هدارفناب اندنع

 يبأ نع عيكو هاورو ءاهتيطعأ ام قوف اهنم ذأت ال :ذ يلع نع قازرلا دبع ركذو ءانه ًاعيمج اممي دضتعا دقو
 هل لحي ال :سواط لاقو ءاهاطعأ ام رثكأ ذحأي نأ هرك هنأ :يلع نع هيبأ نع ينادمهلا نارمع نب رامع نع ةفينح

 ةياور فو ]١514/4[« هتارابع ضعب فذحب "ريدقلا حتف" نم لقن اذه :لوقأ .اهاطعأ امث رثكأ اهنم ذحأي نأ

 :"ةيادملا" ى'انك ءاضيأ لضفلا اناط::"ريغتملا عماجلا"



 قافنإلا ةليضف نايب 84 تاقفنلا باتك

 [قافنإلا ةليضف نايب]

 لاق :لاق اذ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع دامح نع ةفينح وبأ -68
 لضفأ ناك لايعلا ببس نم امومهم ًامومخم مكدحأ تاب اذإ" ف هللا لوم

 1 ا ساب يرسل نع دلل دنع

 ٠ هللا لوسر لاق :لاق كد دعس دعس نع هيبأ نع ءاطع نع ةفينح وبأ 285:
  0-118صاقو يبأ نبا

 ف ىلإ اهعفرت ةمقللا يح اهيلع ترجأ الإ هللا هجو امي ديرت ةقفن قفنت نل كنإ'

 "كتأرما .

 اهبستحي وهو هلهأ ىلع ةقفن ملسملا قفنأ اذإ 0 ل خلا سلا ناك

 ليل 5 وأ 000 ا كسلا 0 اعيلرب ةريره يأ 0

 يفو «كنتأرما يف يف اهعفرت ةمقللا يح ةقدص كل وهف تقفنأ امهمو ءمهيديأ يف سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت

 ه5ه5 ه5 :مقر] كلتا رفا ف يف لعجت ام ح اه ترحأ الإ هللا هجو امي يغتبت ةقفن قفنت نل كنإ :ةياور

 يئاسنلاو 218514 :مقر دواد وبأو “25١١ :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ١١74[ :مقر] ملسم هاورو 5*0

 ىلع ةقفنلا لئاضف يف ةريثك راثآو رابخأو تايآ تدرو دقو ءدعس نع [؟١07 :مقر هحجام نباو "كاك :مقر

 .ننسلاو حاحصلا بتك اهيلع تألامت لايعلا

 يغتبت ةقفن قفنت نل كنإ :هعفر «هيبأ نع دعس نب رماع نع يرهزلا قيرط نم يراحبلا هاور :حلإ ةقفن قفنت نل

 اذإ :هعفر دوعسم يبأ نب , ديزي نب هللا دبع قيرط نم هاورو «كتأرما يف يف لعجت ام يح امب ترحأ الإ هللا هجو ام

 .[55 (88 :مقر] ةقدص هل وهف اهبستحي هلهأ ىلع لحرلا قفنأ



 ربدملا عيب نايب 55م ريبدتلا باتك

 ريبدتلا تاتك )51١1١(
 ربد نع كولمملا عيب يأ

 [ربدملا عيب نايبإ

 نب ميهاربإل ناك ًادبع نأ :هقف ا ا ١

 ايطبق ناكو بوقعي حب يبأ نبا

 0 نأ

 «"خلإ جاتحا مث هرّبدف ماحنلا هللا دبع نب ميعن نب ميهاربإل ناك ًادبع نأ" : ل ا :خل! ةفينح وبأ

 نأ :[9917 :مقر ملسمو 25١4١ :مقر يراحبلا] "نيحيحصلا" يفف «ةتسلا هحرخأو ءارصتخم لدعلا ةحلط هاورو

 هارتشاف «نيم هيرتشي نم :لاقف ل يبنلا كلذ غلبف هريغ لام هل نكي مل ربد نع هل امالغ قتعأ راصنألا نم ًالحر
 يراصنألا نأ :ملسمل ةياور يفو ءهوجوب مامإلا ةياور فلاخي اذهو «هيلإ اهعفدف ءمهرد ةئامئامثب هللا دبع نب ميعن

 قيرط نم "هدئاوف" يف هيومس جرحأو «[1917 :مقر] روفعي وبأ :هل لاقي ربد نع هل ًامالغ قتعأ روكذم وبأ :هل لاقي
 .ةئامئامثب هوعابف «هنيد يف هوعيبي نأ دك يبلا مهرمأف ءانيدو ًاربدم كرتو تام ًالحر نأ :رباج نع ريبزلا يبأو ءاطع
 نع ًالقن هتوم لوق ظفاحلا أّطخو «هريغ ًالام كرتي لو تام هنأ :ئيطق رادلاو ١5١5[ :مقر] يذمرتلا ظفل يف اذكو
 دقو :اولاق ؛هعيب زاوج مدع نم ةيفنحلا هيلع ام يفاني اذه مث :هعيب موي ايح ناك هنأ حيحصلاو ؛يروباسينلا ركب يبأ

 رمع نبا ثيدح نم يبطق رادلا هاورو ؛مالك هدنس فو «خلإ "ربدملا عابي ال' :هعفر ثيدحلا اذه يوار رباج نع يور
 قع يتهولاو:ناميام يأ نيدشللا ذيع نع يلقفارادلا هاورن امك فتوش ير. ىلع لود كينللاو ققو تاوضو
 .الاسرإو ًالصو نيتياورلا ناطقلا نبا ححصو رّيدملا ةمدخن عيبب سأب ال :السرم رفعج يبأ نع امهالك مكحلا

 عبتت دعب رهظت ةياورلا يف وهسلا نم هوجو انهه عقو دقو ؛مهريغو ةتسلا ةمثألا هجرحخأ ثيدحلا اذه :خلإ ماحنلا

 .ماحنلا نب هللا دبع نب ميعنل وه امنإو «ميعن نب ميهاربإل دبعلا نوك يف :لوألا ءاهحورشو بتكلا تاياور
 ىلع مهرد ةئامنامثي هل يرتشملا وه لب ءهلبق نم ٌدُلك يبنلا هعاب الو ءاربدم الو دبعلل اعئاب سيل اميعن نأ :ياثلاو

 نم لحجر وه يراصنألا روكذم وبأ وه هعئابو «"دواد يبأ' يف ام ىلع ةئامعست وأ ةئامعبسو ؛"يراخبلا" ف ام
 ."يذمرتلاو ؛دواد يبأو «يئاسنلا" يف ام ىلع ريبزلا نبا ةرامإ نم ماع لوأ يف تام بوقعي دبعلا مساو «ةرذع ب

 بقل ماحنلا نإف ؛روهشم وهو ءامهريغو "ملسمو يراخبلا" يف امك ”ماحنلا نب ميعنلا" خسنلا ضعب يف ام :ثلاثلاو
 ضرعت يذلا ريخألل الإ ضرعتي مل ثيح !يراقلا نم بجعلاو ؛ثيدحلا يف درو ام ىلع هللا دبع هيبأ بقل ال ميعن

 - [؟١4١ :مقر] يراخبلا هحرحأ دقف ءاضيأ حاحصلا بتك يف أطخلا عقو دقو ,ملسم حرش ف يوونلا هل
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 نع هل ًامالغ قتعأ الجر نأ : :مامإلا دانسإك رباج نع ءاطع قيرط نم ' 'ةديازملا عيب باب يف عويبلا باتك" يف -

 .هيلإ هعفدف ءاذكو اذكب هللا دبع نب ميعن هارتش اف ؟ييم هيرتشي نم :لاقف دي يبلا هذخأف :جاتحاف ربد
 «يشرقلا يودعلا «ةددشملا ةلمهملا ءاحلاو نونلا حتفب ماحنلا :هللا دبع نب ميعن تحت ”يراسلا داشرإ" يف لاق

 ماقأو ءاميدق ملسأ «ةلعسلا :ةمحنلاو ءاهيف ميعن ةمحن تعمسف ةنجلا تلخد :لاق ٌدي يبلا نأل ؛ماحنلاب فصوو
 ىلع اندنع مقأ :اولاقف ؛مهيلع قفني ناك هنأل ؛مهيف هفرشل ةرجهلا نم هنوعنمي هموق ناكو «حتفلا ليبق ىلإ ةكمب

 هعفدف :هلوق تحتو «:ةرشع سمخ ةنس كومريلا موي دهشتساو «هلبقو هقنتعا دلو يبلا ىلع مدق املو ء«تكش نيد يأ

 ]٠١7/5[. ىفخي ال وهس "هللا دبع نب ميعن وهو" لحرلا ىلإ نمثلا عفد :ئيعلا لوقو «هيلإ
 ىلإ جاتحاف ريمض عحجرأ ثيح 0000-5 ؛ ىمسملا هحرش يف "مارملا غولب" حراش وهسلا اذه يف عقو دقو

 لاقو ؛هل ىطعملا وهو يراصنألا روكذم وبأ جاتحما نأ عم ميعنل هاطعأ دي هنأ "هاطعأف" :هلوق يف مهفو «ميعن
 لإ ةنيع نراك نس اع وهف ةزوغأ الاف كرها 1و تنامق :يدمرتلا ةياوز يف عقو ام امأو :اضي اضيأ ىنالطسقلا

 ٠١7/5[ يراسلا داشرإ] .ةحيحصلا ثيداحألا يف هب ًاحرصم عقو امك «تام هديس نكي ملو ءأطخلا
 نأ عم هايإ مهفيعضت يف مهتاوصأ اوعفرو «هب هوعنشو «ةلاهجلا ىلإ هوبسنل ةفينح يبأ نع أطخلا اذه لثم عقو ولو
 اضيأ "عويبلا باتك" نم "ربدملا عيب باب" يف يراخخبلا هجرخأو «مولعم ثيدحلا ملع يف ةنييع نب نايفس بعك ولع
 همسقف مدعملا وأ سلفملا لام عاب نم باب" يفو «رباج نع رانيد نب ورمع قيرط نمو «رباج نع ءاطع قيرط نم
 نم "ربدملا عيب باب يف قتعلا باتك" فو ءروكذملا ءاطع قيرط نم "هسفن ىلع قفني ىح هاطعأ وأ ءامرغلا نيب
 نبا هارتشاف :هيفو ءأعوفرم رباج نع رانيد نب ورمع نع "نامبألا ةرافك" يف هجرخأو «رباج نع ورمع قيرط
 .[|!1715 3874 54.7 ءلا59) .75٠ :مقر] أطخو وهس اذهو «ماحنلا

 :اولاق :يوونلا لاق 019917 :مقر] ماحنلا نبا هارتشاف :رباج نع ورمع نع نايفس قيرط نم "ملسم" يف عقوو

 :مقر] ماحنلا نب ميعن :"يذمرتلا" يفو 1504/7 :ملسم حيحص حرش] "ماحنلا هارتشاف" باوصلاو «طلغ وهو

 يبأ" يفو «ةاورلا ضعب نم أطخ "نبا" ةدايزو :"هحرش" يف يطويسلا لاق ؛.هحّحصو ثيدحلا نسحو [8

 هارتشاف "هجام نبا" يفو «[59517 :مقر] ماحنلا نب هللا دبع نب ميعن هارتشاف :رباج نع ريبزلا بأ قيرط نم "دواد
 مهضعب نأ ىرأ ام ىلع ةاورلا ضعب نم انهه طلغلا اشنم لعلو «[151 :مقر] يدع نب نم لحر ماحنلا نبا
 نبا وأ ماحنلا نب ميعن" ظفلب هنووري اوبهذف هللا دبع هيبأل ةفص ماحنلا اومعزف «ماحنلا هللا دبع نب ميعن اوأر

 ماحنلا اودجوف «هنباو ماحنلا نع اوشتفف "ماحنلا نبا" ىأر نم مهنمف «نورخآ ءاح اذإ كلذ دعب مث ءطقف "ماحنلا

 ىععم يف طلغلا عقو مث .ءارتشالا دعب ميهاربإل ناك دبعلا نأ اوملعف «ميهاربإ هوأرف هنبا اوبلط مث هللا دبع نب ميعن

 - حراشل انرصع فو «ئيعلا لثم مهدعب نمل عقو امك "ميعن" ىلإ "هاطعأ"و "جاتحاف" ريمض عاحرإب ثيدحلا نتم



 ءالولا نايب 541 ريبدتلا باتك

 |ءالولا نايب |

 نأ اومعزف ءروكذم وبأ حاخعلا قادما نأ عم روكذم وه :لاقف ءاضيأ عئابلا مسا يف طلغو «"مارملا غولب' -

 هنمث هاطعأو هلبق نم هدبع ٌدتُي يبلا عابف ؛هربد ناكو جاتحا مهمعز ىلع ميعن نب ميهاربإ وأ هللا دبع نب ميعن

 نب ميعن ىأر نم مهنمو .هدعب نمث ةاورلا لب ؛مامإلا نم سيل هلعلو ءانهه دنسملا ةياور ف طلغلا أشنم وه اذهو
 ىورف «ةبسنلا ف ريثك وه امك «هيلإ بسنف هدج ماحنلا لعلف «هتبسن يف رهظي امك «هللا دبع نبا هنأ معزف ماحنلا

 ال ةئافناث ةياور وه طوبضملا مث «ْخاَّسُنلاو ٍباَّتَكلا طلغ نم كلذ لك وأ «ماحنلا نب هللا دبع نب ميعن همعز ىلع

 ."داشرإلا" ف امك اهيف كش اذهلو ءاهيوار اهطبضي ملف ءدواد يبأ يف امك ةئامعست وأ ةئامعبس

 دمحأو دهاجمو نسحلاو ءاطعو سواطو ةشئاع هزوج نممو :يوونلا لاق ءاهيف فلتخم ربدملا عيب ةلأسم نأ ملعا

 نييفوكلاو نييماشلاو نييزاجحلا نم فلسلا ءاملعلا روهمجو كلامو ةفينح وبأ لاقو «دوادو روث وبأو قاحسإو
 نباو نامثعو رمع نع يورم وهو :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاق «[54/7 :ملسم حيحص حرش] ربدملا عيب زوجي ال
 ."أطوملا" يف كلام بهذم وهو «يعازوألاو يروثلاو ةداتقو حيرش لاق هبو ءتباث نب ديزو دوعسم

 ءلاملا ثلث نم رح وهو بهوي الو عابي ال ربدملا :اعوفرم رمع نبا نع يبطق رادلا هاور ام روهمجلا ةجح مث

 نع نايبظ نب يلع قيرط نم جرحأ مث مت رمع نبا ىلع هفقو حّحصو ؛ناسح نب ةديبع هتاور نم فعضو
 كردي ال اميف يباحصلا لوقف فقولا ريدقت ىلعو «لاكشإ ال عفرلا ريدقت ىلعف «ثلثلا نم ربدملا :لاق ءرمع نبا

 نكمم امهنيب عمجلا مث ءاهل مومع ال لاح ةعقاو هنأل ؛يلعفلا هضراعي ال يلوقلا صنلاف ؛عوفرملا مكح يف سايقلاب

 امنإ هنأ مامإلا رفعج يبأ رقابلا نع حيحص دنسب يور هنأ ىلع ديقملا ربدملا ىلع لمحي نأب ضراعتلا ىلع مدقتف

 دنعو اندنع ةجح اضيأ لسرملا مث «"حتفلا" يف امك رباج نع ىوري مزالم وهو عوفر هعفانم عيب يف نذأ

 .اهحورشو "ةيادهلا" يف روكذمف لوقعملا ليلدلا امأو ءروهمجلا

 ةغلابملا ىلع ماحنلا يمس .يشرقلا يودعلا ماحنلا هللا دبع مسا ل ةلمهملا حتفو نونلا مضب :خلإ ماحنلا

 نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ .ءارسإلا ةليل ةنحلا يف هتلعس يأ ميعن ةمحن تعمسف :ثيدحل ؛ديدشتلاو

 نم ورسخ نبا هاورو ؛هنع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاورو ؛مامإلا نع ينامحلا ىيي يبأ قيرط

 5 اهريخف دمحأ يبأ لآل ىلوم جوز اهلو :هرخآ يف دازو «هنع دايز نب نسحلا نع عاجش نب دمحم قيرط
 ,6١5ه :مقر يراخبلا] هيلع قفتم ثيدحلاو .هنم متأب دنسلا اذهي هاورو ءامهنيب قرفف ءاهسفن تراتخاف
 :مقر] هجام نباو [؟١١1؟5 :مقر] يذمرتلا هجرخأو «ةشئاع ثيدح نم ١5١4[ :مقر ملسمو ؛15
 ءامهنم يواحطلاو اهنع مساقلا قيرط نم [84147 :مقر يئاسنلا] نوقابلاو ءاهنع دوسألا قيرط نم |[ 7

 ١5١5[. :مقر] ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو



 ءالولا نايب م ريبدتلا باتك

 ؛ةريرب يرتشت نأ تدارأ اهنأ :امَُُّذ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع

 قنص يبلل كلذ تركذف «انل ءالولا طرتشت نأ الإ اهعيبن ال :اهيلاوم تلاقف ءاهقتعتل

 . "قتعأ نمل ءالولا" :لاقف

 ىف هنأ :ٌدلُك يبلا نع مذ رمع نبا نع راسي نب ءاطع نع ةفينح وبأ ٠.-
 ظ .هتبهو ءالولا عيب نع

 نع ةرمعو ةورع قيرط نم يراحبلا هاور :خإ ةريرب يرتشت .ننسلاو حاحصلا باحصأ هاور :دامح نع
 دمحأو يناريطلا هاور :اهقتعتل .[؟55١ 0١25ه :مقر] ةشئاع نع دحاولا دبعو «رمع نبا نع عفانو ةشئاع

 قرطب ةفلتخم ظافلأب ةشئاع نع ءاجو «سابع نبا نع ١148417[ :مقر ء5/5١1و ء73847 :مقر 381/1]

 .ىلوملا نم قتعملا اهنم ثري بسنلا ةبوصع نع ةيخارتم ةبوصع وه :ءالولا .ةددعتم
 «ةتسلاو دمحأ هجرخأ ثيدحلاو «مامإلا 5 ريكب نب سنوي قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 يئاسنلاو 27531١34 :مقر دواد وبأو ؛5 :مقر يذمرتلاو “2١5٠١ :مقر ملسمو 2557٠5 :مقر يراحبلا]

 مالكلا نم "هتبه" نوكي نأ حاضو نبا ركنأو :اغبولطق نب مساقلا لاق 7 :مقر هجام نباو «4551 :مقر

 ظ .ناخيشلا هاور ام. جوجحم هنكل «يوبنلا

 ."قتعلا باتك" يف ًاعوفرم رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع قيرط نم يراخبلا هاور :راسي نب ءاطع نع

 امك قتعأ نمل ءالولا نأ ئعملاو ("هتبه نعو ءالولا عيب نع ىمن" :ظفلب رمع نبا نع ةتسلاو دمحأ هاور :هتبهو

 .اناحم الو ضوعب ال هريغ هيطعي نأ هل زوجي الف ءاعوفرم سابع نبا نع ياربطلاو دمحأ هاور



 ةرجافلا نيميلا نع يهنلا نايب 444 ناميألا باتك

 ناعألا باتك

 |ةرحافلا نيميلا نع يهنلا نايب]

 ىلعي نب ىيي نالجع نبا :لاقيو هللا دبع نب حصان نع ةفينح وبأ -71

 . .ريثك يبأ نب ىيي نع ليفن نب يلع نب دمحم هللا دبع وبأو يلولسلا نب قاحسإو

 .يعالكلاو ةحلطو رفظملا نباو يقابلا دبع نباو ورسح نبا هنع هاور اذك :خ ! ةفينح وبأ

 نم فذحلا ةبجاو يهو «ةكيدقلا خسنلا نم انتخسن اهنع انلقن يلا ةخسنلا يف دجو اذكه :خلإ ىلعي نب ىجحب

 دع هنإف «يراقلا حرش ةخسن نم ةذوخأم ًاوهس تبتكو تحسن اهلعلو «ليفن نبا :هلوق ىلإ ىلعي نب ىي :هلوق

 نب يلع نب دمحم نب هللا دبع يبأ نع هناقتإ يف هليدعت ضعبلا نع هفيعضت ركذ دعب لقنو ءحصان هنع ىور نم هيف
 ىلعي نب ىييو ريثك نب ىييو كام حصان مهنع ىور نم ءامسأ اذهو .همظعي ناك هنأ دمحأ نعو ,ظفاحلا ليفن

 يبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي نع حصان نع انهه ةياورلاف «يلولسلا قاحسإو
 .اضيأ "رهاوجلا دوقع" يف اذكهو ءاعوفرم ةريره
 نع ةفينح يبأ نع نايبظ نب يلع قيرط نم ريثك يبأ نب ىيعي ثيدح دنسم يف يليعامسإلا هجّرحأ هنأ اضيأ هديؤيو
 نب دمحم قيرط نم "سودرفلا دنسم" بحاص هجرخأو ؛ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ىحي نع هللا دبع نب حصان
 ثيدح نم يماش دنسب رهاط نبا هدروأو «لاسرإلاب هلعأو يذمرتلا هركذو ءثيدح يف هب ةفينح يبأ نع نسحلا
 2"لاملا بهذت ةرجافلا نيميلا" :ظفلب فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم "هدنسم' يف رازبلا هجرحأو «ءادردلا يبأ

 رثكألا نأ امل نمحرلا دبع هيبأو ةملس يبأ نيب عاطقنا ًاضيأ هيفو ؛نيعم نبا هقثو نكل هرازبلا هنّيل ةثالع نبا هيفو

 اضيأ هجرخأو ءًالضعمو ًالسرم ريثك يبأ نب ىيي نع رمعم نع قازرلا دبع هاور ام هنم حصأو .هنم عمسي مل هنأ
 رايدلا عدتو ددعلا لقتو" :هيف ركذي هريغ تعمج :رمعم لاق ' 'محرلا مقعت" :هيفو ,مسي مل نم هيف رحخآ هجو نم

 هبحاصل ىلاعت هللا لّجعُي نأ ردجأ بنذ نم ام :ًاعوفرم ةركب يبأ نع هريغو دواد وبأ هاور ثيدحلاو «"عقالب
 :يراقلا لاق «نيميلا ركذ هيف سيلو ءمحرلا ةعيطقو يغبلا لثم ةرحآلا يف هل رخدي ام عم ايندلا يق ةبوقعلا

 ةلص نم اباوث لجعأ هيف ىلاعت هللا عيطأ ءيش سيل :هظفلو «ةريره يبأ نع نسح دانسإب يقهيبلا هاور ثيدحلاو

 .عقالب رايدلا عدت ةرحافلا نيميلاو ءمحرلا ةعيطقو يغبلا نم اباقع لجعأ ءيش سيلو ؛محرلا

 551١[( :مقر] يذمرتلاو 434٠07[« :مقر] دواد وبأو «"هخيرات" يف يراخبلاو دمحأ هاورو :ىرحأ ةياور دعب لاق مث
 ةركب يبأ نع [؟859 :مقر ؛58/8/7؟] مكاحلاو ء[4هه :مقر 7/١٠23؟] نابح نباو 57١١[ :مقرإ هجام نباو

 - .محرلا ةعيطقو يغبلا نم ةرخآلا يف هل ردي ام عم ايندلا يق ةبوقعلا هبحاصل هللا لجعي نأ ردحأ بنذ نم ام :ظفلب



 ةرجافلا نيميلا نع يهنلا نايب ؛؛ه ناميألا باتك

 هب ىلاعت هللا ىصعُي ام سيل": هللا لوسر لاق : :لاق هو ظ ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع
 لوهجملا ةغيصب

 ءالضعم وأ ًالسرم ريثك يبأ نب ىيي نع "هفنصم" يف قازرلا دبع هاور ثيدحلاو ؛هوحن يناربطلا نع لقن مث -
 "ةياهنلا" بحاص هازعو ءاضيأ فوع نب نمحرلا دبعو ءادردلا يِبأ نع يورو «لاسرإلاب هّلعأو يذمرتلا هاورو
 يف ربلا دبع نبا لاق «رانلا يف مث مثإلا يف اهبحاص سمغت اهنأل ؛هب تيم ,سومغلا نيمي يه هذهو «دوعسم نبا ىلإ
 لاق :"فارشإلا" يف رذنملا نبا لاق ء«سومغلا يف ةرافك ال هنأ دوعسم نبا بهذم ىلع ءاملعلا ةماع :"ديهمتلا"

 نم مهعبت نمو «يروثلاو يعازوألاو كلام لاق هبو «ةرافك هيف سيلف هدمعتي ايذاك رمأ ىلع فلح اذإ :نسحلا
 اهيف :يعفاشلا لاقو «يأرلا باحصأو ثيدحلا باحصأو «روث وبأو قاحسإو دمحأو «قارعلاو ماشلاو ةنيدملا لهأ

 .لوألا ىلع ةلاد نئسلاو باتكلاو «ءكلذ ىلع لدي أرب ملعن الو ةرافكلا

 دقو «رئابكلا نم محرلا ةعيطقو «قحلا مامإلا ىلع يغبلاو ءروزلا لوقو «ةبذاكلا يأ ةرجافلا نيميلا نأ ملعي انهه نمو
 ايندلا يف هللا امهلجعي ناتتثا :اعوفرم ةركب يبأ ثيدح نم درو دقف «يغبلا ىلع ديعولا ةدش يف ةريثك ثيداحأ درو

 امنإ هنوك تبث يعطق رئابكلا نم هنوكو "هخيرات" يف يراخبلاو ؛"ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ «نيدلاولا قوقعو يغبلا

 مامإ لك ىلع يغب لك يف ال لوألا ردصلا يف يغبلا يف اوملكت نكل «هيلع اوقفتا دقو «ةنسلا رتاوتمو باتكلا نم

 .نيفص ةعقو يف لب «ناورت ةبراحمك «ثالثلا هتابراحم نم ةبراحم لك يف ال ىضترملا يلع لب «نيرونلا يذك

 اوسيل نيفص يف هوبراحم :مهضعب لاقف ءدمعو دصق نع تعقو الو «ةفالخلا راكنإ اهيف نكي ملف لمج ةعقو امأو
 مظعأ نوروجأم نودهتحم مهنكل ةاغب مهنأ ىلع رثكألاو ءةنسلا ةمئأ جهانم ىلع هطوحأو لوق نتمأ اذهو «ةاغب

 ؛ةمامإلا قح راكنإ ىلإ اضيأ رامع لتق دعب برحلا دتما نإو مهداهتجال فالخلاو «بارحلا يف ةبوثم ربكأو رجأ
 .تاهبتشملا ةواشغ ىضترملا عئق نإو «ضقان نم ضقنلل لباق ريغ مهداهتحا ذإ

 يه ةبوقع نم سيل هنإف ؛يغبلا اورذحأ ا و يف يدع نبا جرحأ دقو

 عرسأو ءمحرلا ةلصو ربلا ًاباوث ريخلا عرسأ :هتعفر ةشئاع نع هحام نباو يذمرتلا جرخأو «يغبلا ةبوقع نم رضحأ

 ”هريبك" يف يتاربطلاو ,"هدنسم" يف نايفس نب نسحلا جرخأو 47١7[( :مقر] محرلا ةعيطقو يغبلا ةبوقع رشلا
 ئرما اميأ :هعفر يراصنألا ةبلعث نع [871 :مقر :.77177/4] "هكردتسم" يف مكاحلاو ١541[« :مقر ىد/؟]

 .ةمايقلا موي ىلإ ءيش اهريغي ال «هبلق يف قافن نم ءادوس ةتكن هل تناك «ةبذاك نيميب ملسم ئرما قح عطتتقا

 نع "هكردتسم" يف مكاحلا جرحأو «هئوض ليلقت يف يبلقلا ناميإلا ىلإ يرست لامعألا ةعنش نأ ىلإ ريشي اذهو

 لال نب ركب وبأ جرخأو 786٠[« :مقر ]١97/4« قوقعلاو يغبلا ايندلا يف امهتبوقع نالجعم ناباب :هعفر سنأ
 ةعيطقو «نيدلاولا قوقعو ءردغلاو «يغبلا :ةبوقعلا اهبحاصل هللا لجعي سمح :هعفر تباث نب ديز نع

 ةدابع نعو ءدمحأ هجرخأ منغ نب نمحرلا دبع نع عوفرم ثيدح نيغابلا مذ فو ءركشي ال فورعمو ءمحرلا
 - «ىعملا ةرتاوتم رخآ ثيداحأ انههو ."هبعش" يف يقهيبلا هجرخخأ رمع نبا نعو «"ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ



 رذنلا نايب 45 ناععألا باتك

 نيميلاو هةلصلا نم ًيلوث عرسأ : قلعت هللا عيطأ هين نم امو «يغبا نم اءاقع لعتعأ ونت غي

 محرلا ةلص يأ ناطسلا ىلع جو 5

 سيو ءمحرل نم اباوث لجعأ ءيش سيل" :ةياور قو . 0 "كياني كل 0 ١ ةلص ابا | | ةالب رايدلا عدت |

 قو . 'عقالب رايدلا عدت رجافلا يبل ءمحرلا ةعيطقو يغبلا نم ةبوقع دع ءيش
 اهتبحاص راد يأ ربخلا

 لامع ند اهرب حرا ةلضت ند نررت لدم هنا لاضاخا كلا ليفي سلال :ةياور

 فو ."عقالب رايدلا عدت ةرحافلا نيميلاو «يغبلا نم ةبوقع لجعأب هب ىلاعت هللا يصُْع

 ."يغبلا نم لجعأب هيف ىلاعت هللا ىصعيُي امث ةبوقع نم ام" :ةياور

 [رذنلا نايبز

 :مقر دواد وبأو 255١١ :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ."درفملا بدألا" يف يراخبلاو ,"هدنسم" ف دمحأ جرخأ دقو -

 9909 :مقرإ مكاحلاو ,[455 :مقر 0٠0٠25/؟] نابح نباو «يئاسنلا الإ 1١١:[ :مقر هجام نباو

 ام عم ايندلا يف ةبوقعلا هبحاصل هللا لجعي نأ ردحأ بنذ نم ام :هعفر ةركب ينأ نع "امهيحيحص" ف|إ 1

 ؛لوألا ردصلا ىلع اهؤافح عنتمي ةرتاوتم ثيداحأ يغبلا ريذحت يفو ءمحرلا ةعيطقو يغبلا نم ةرخآلا يف هل ردي

 .مهفاف رئابكلا نم ال ةيداهتجا مامإلا ىلع مقاواغب دع اذلو ,مهدعب الإ رهتشت مل اهِإ :ليق امك

 ةيانك وهو «ءارحصلا يأ رفقلا وه عقلب عمج :عقالب .ملظلا قلطم وأ «قح ريغب مامإلا ىلع جورخلا يأ :يغبلا نم
 .هنع يعالكلاو يقابلا دبع نباو ورسح نبا هاور اذك :خ ! ةفينح وبأ (يراقلا يلع) .هلأم ءوسو رايدلا بارخ نع

 يقهيبلاو مكاحلاو 88٠637. 88٠08[« :مقر] يئاسنلا هجرخأو «ريبزلا نب دمحم نع يروثلا نايفس هعباتو

 ا 1 0 0 ىلع ثيدحلا روديو 0

 :لاق 0000 نبا ىور ا هك ةريره يبأ نع ةملس 000 2

 هيفو «ةشئاع نع ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي نع مقرأ نب ناميلس نع يرهزلا نع قيتع يبأ نب دمحمو
 «نارمع نع هيبأ نع يلظنحلا ريبزلا نب دمحم نع هنع هوورف «ىحيب باحصأ نم دحاو ريغ هفلاحو «كورتم ناميلس

 ءالسرم ةملس يبأو ةفينح نب نم لحر نع روكذملا ىيي نع رمعم نع قازرلا دبع هاورو «يئاسنلا هلاق اذك

 - يرزحلا هللا دبع نب بلاغ نع نيطقرادلا هاورو «ةلظنح نيب نم فيحصت وهو «مكاحلا هلاق يلظنحلا وه يفنحلاو



 رذنلا نايب 5 نامبألا باتك

 «هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم" 325 هللا لوسر لاق :لاق نارمع نع نسحلا نع
 نيصح نبا

 لاقو «كورتم بلاغ هيفو ءنيع ةرافك 5 ةيصعم ف ار هيلع لعجح نم :هتعفر ةشئاع نع ءاطع نع -

 .قافتالا نيأف «نكسلا نباو يواحطلا هحّحص هنأب ظفاحلا هبقعتو «نيثدحما قافتاب فيعض ثيدحلا اذه :يوونلا

 دنع خلإ ءاهيسن وأ ةالص نع مان نم :ثيدح يف ثيدحتلاب حّرص امك «هنم هعامس حصو يرصبلا :نسحلا نع

 .نارمع نم هعامس نابح نبا ححصو «يناربطلا هاور اميف ماملإلا بحاصو «ةعزخ نباو مكاحلا هححصو .يقهيبلا

 ميرحت همزليف حابملا باجيإ هموهفمو «نيعتت مل ةبرق مازتلا :ًاعرشو «مزالب سيل ام مازتلا :ةغل وه :خإ ردن نم
 507٠١[( :مقر] "ةيصعم الف" :هلوق ىلإ ةشئاع نع مساقلا نع يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو «نيميلا وهو لالحلا

 يبأ نع دواد وبأ هحرخأو ١51465[« :مقر] نيمي ةرافك رذنلا ةرافك :اعوفرم رماع نب ةبقع نع ملسم ىورو
 ىي نع كرابملا نب يلع ثيدح ثيدحلا امنإ :يزورملا دمحم نب دمحأ لاق :لاقو «هيف ملكتو ؛ةشئاع نع ةملس

 225 يبلا نع نيصح نب نارمع نع هيبأ نع ريبزلا نب دمحم نع ريثك يبأ نب
 ةرافك هترافكو ةيصعم يف رذن ال :ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا ثيدحو رماع نب ةبقع ثيدح يئاسنلا جرخأو

 فعض مث «هلثم ًاعوفرم ةشئاع نع ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي نع مقرأ نب ناميلس نع هثيدحو ء«قرطب ءنيميلا
 اعوفرم نيصح نب نارمع هيبأ نع يلظنحلا ريبزلا نب دمحم نع ريثك يبأ نب ىبي نع كرابملا نب يلع ثيدحو «ناميلس
 .ةجح هلثك. موقي ال فيعض ريبزلا نب دمحم :لاق مث «نيميلا ةرافك هترافك و بضغ يف رذن ال :هنم قرط يفو «هلثم

 نم نارمعو ريبزلا نيب لجر طسوتب جرخأ مث ءنيصح نب نارمع نم ثيدحلا اذه عمسي مل ريبزلا :ليقو :لاق اضيأو

 ؛بضغ الو ةيصعم ف رذن ال :اعوفرم نارمع نع نسحلا نع ريبزلا نب دمحم نع نايفس قيرط نم جرخأ مث ,ةرصبلا لهأ
 ريبزلا نب دمحم نع يلشهنلا ركب يبأ نع جرحأ مث .هنومضم لثم يف مامإلا دانسإ لثم, اذهو «نيميلا ةرافك هترافكو

 .[181438 34417 ا ل1. را نكرالال 70787 :مقر] اعوفرم نارمع نع نسحلا نع

 نيب ةرافك هترافكو ةيصعم يف رذن ال :اعوفرم ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا قيرط نم يذمرتلا هجرخأو
 م يرهزلا نأل ؛حصي ال ثيدح اذهو ؛نيصح نب نارمعو رباجو رمع نبا نع بابلا يفو :لاق «[51١؟4 :مقر]

 قيتع يبأ نباو ةبقع نب ىسوم مهنم دحاو ريغ نع يور :لوقي ًادمحم تعمسو «ةملس يبأ نم ثيدحلا اذه عمسي
 ثيدحلاو :دمحم لاق دقي يبلا نع ةشئاع نع ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىجي نع مقرأ نب ناميلس نع يرهزلا نع
 نع ناوفص يبأ ثيدح نم حصأ وهو «بيرغ ثيدح اذه :لاقو «قيرطلا اذه يذمرتلا هحرخأ مث ءاذه وه

 لوق وهو «نيمي ةرافك هترافكو ةيصعم يف رذن ال :مهريغو ٌدْنك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم موق لاقو ءسنوي
 205 يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب لاقو «ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا ثيدحب اجتحاو ,قاحسإو دمحأ

 .يعفاشلاو كلام لوق ئهو: «كلذ يف ةرافك الو ةيضعم يق رذن ال ؛مهربغو
 ْق لقي «دحأل هيف مالك ال ةبقع ثيدح افيو ءاطوصأ يف ررقت امك «فالتحالل لوبقم ثيدحلا ةلمجلابو

 .صصخم ريغ نم جحلاب ةبقع ثيدح صصخيو «ةرافكلا همزليف هبحومب نيمي ةغيصب رذن رذنلا ًاضيأو «ملسم



 ."بضغ يف رذن الو .هصعي الف هيصعي نأ رذن نمو

  «نيصح نب نارمع نع نسحلا نع يلظنحلا ريبزلا نب دمحم نع ةفينح وبأ 35
 ."نيمب ةرافك هترافكو ىلاعت هللا ةيصعم ف رذن ال" 2 هللا لوسر لاق :لاق

 [وغللا نيمي نايب]
 ف تعمس :تلاق ,ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -7

 ؛هكرت الو بضغ لعف يف رذن ال ىعملا وأ ؛هتدح لامك نم هروعش ْف نكي مل ثيح هتدش لاح يف يأ :بضغ يف
 «بضغلا يف نيميلا وه وغللا :لاق ثيح هن يلع بهذم اذه لعلو ءرهظأ لوألاو «يرايتخا ال يلبج لعف هنأل
 ةعبرألاو 77٠١[« :مقر] يراخبلاو ١59419[ :مقر 2.57/5] دمحأ هاور هنيعب ثيدحلاو ءسواط هعبتو
 ةشئاع نع [؟175١ :مقر هحام نباو 298٠١5 :مقر يئاسنلاو (*3789 :مقر دواد وبأو 2١575 :مقر يذمرتلا]

 دح نهّدح" رذنلا يف حص ام ضراعي ال بيرغ اذه :لوقأ (يراقلا) .بضغ يف رذن ال :اهتياور ف سيل هنأ الإ
 .سايقلا هدضاعيو .حاحصلاب ةتباثف ةرافكلا امأو «مامهلا نبا هركذ امك "دج نهلزهو

 ةعبرألاو ملسم هحرحأو «نابح نباو يزملا هعامس رص هنا ربع علت يبدل نأ ىلع ةمئألا رثكأ :نسحلا نع

 :مقر 2574/5] دمحأ هاور :خلإ رذن ال .قرط نم يواحطلاو «ةشئاع نع يراخبلاو ءرماع نب ةبقع نع هوحنب
 نباو ؛*0٠8 :مقر يئاسنلاو 257485 :مقر دواد وبأو 2١57 :مقر يذمرتلا| ةشئاع نع ةعبرألاو 8

 .نيصح نب نارمع نع 58١7[ :مقر] يئاسنلاو 5١75[« :مقر هجام

 ,"تعمس" :ظفل نودب [1577 :مقر] يراخبلا هجرحأ :خلإ ةشئاع نع .ورسح نبا هنع هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 [4/ ٠١ :مقر] يقهيبلاو دواد وبأو ءافوقوم اذكه اهنع ةورع هيبأ نع ماخه :قيرط نما يعياجلاو كلام ةاوزو

 ءافوقوم اهنع ءاطع نع دحاو ريغ هاور :دواد وبأ لاقو «يناربطلا كلذكو ءًاعوفرم اهنع ءاطع نع دايجروباو
 :صخشلا لوق وه :انم يزارلا ركب وبأ لاقو «ثيدحلا رهاظب كسمت يعفاشلاو «هفقو 55 طق رادلا حّحصو

 ءانهه مالكلا طسب يواحطلاو ءانل ةجح ثيدحلاف .يروثلا لاق هبو ءقداص هنأ نظي اميف هللاو ىلبو هللاو ال

 [411* :مقر| "ريسفتلا باتك" يف يراخبلا هجرأ :خا ةشئاع نع ."راثآلا ناعم حرش" يف هنأش وه امك

 ْمُكِناَميَأ يف وكلاب ْمُكَذِحاَوُي الو :ةيآ هيف تلزنأ :هيفو ءاعوفرم نامبألا يف هريغو ء[571 :مقر] نامبألا باتكو

 لاق ,نكي مل هنأ ناب مث ناك هنأ دقتعي ءيش ىلع فلحي نأ وغللا اندنعو «يعفاشلا لوق وه اذهو «(85:ةدئاملا)

 نبا لوق وهو ةفينح يبأ لوقو ,ةمركعو يبعشلاو ةشئاع لوق وه يعفاشلا بهذمو :"ريبكلا" هريسفت يف يزارلا
 - .لوحكمو يدسلاو ةداتقو راسي نب ناميلسو يرهزلاو يعخنلاو دهاحجبو نسحلاو سابع



 ءانشتسالاب نيميلا نالطب نايب 8 ناميألا باتك

 .هللاو ىلبو «هللاو ال :لجرلا لوق وه 4 4مُكَِمَيَأ وغلا هلل هللا مُكدِخاَوُي اّل7:لجو ّرع هللا لوق

 (578 :ةرقبلا)
 :لجو ّرع هللا لوق يف ةشئاع نع دوس الا ٠ نع ميهاربإ نع هيبأ نع دامح 8

 ىلبو «هللاو ال :لجرلا لوق وه :تلاق 4رُك د ىف وغّللأب هلل كدا 1
 7 (؟ ١5 :ةرقبلا)

 .اثيدح هبلق هيلع دقعي ال امم همالك هب لصي ام هللاو
 نيميلا دصقي ال يأ

 [ءانصسالاب نيميلا نآلطب نايبإ
 ا ا ولا و سلا دوو تاج دود ال 1 م ةفينح وبأ -

 ريسافتلا نم بلطت ىش. تاريسفت اهورسفف ءوغللا نيمي ريسفت يف اوفلتحا دق مهدعب نمو ةباحصلا نأ ملعا -

 وغللا يف اندنع ةرافك الو «كانه بلطتلف ءانلوصأ بتك يف ةققحم نيميلا ةلأسمو «هقفلاو ثيدحلا حورشو

 نأ وه :روهمجلا لاقو :يراقلا لاقو ءامهنع لاح وغللاو «مثإلا سومغلا يف امنإو «ةدقعنملا يف يه امنإو «سومغلاو

 ؛لوحكمو ةداتقو يعخنلاو نسحلاو يرهزلا لوق وهو ءكلذ فالح هل نيبت مث قداص هنأ ىري ءيش ىلع فلحي

 ديعس لاقو «سواط لاق هبو ءبضغلا يف نيميلا وه :يلع لاقو «مثإ الو هيف ةرافك ال :اولاقو «ةفينح وبأ لاق هبو
 اذه مامإلا نبا ةياور نم مزلي الو :لاق .رفكيو ثنحي لب اهيف ثنحلاب هللا هذحاؤي ال ةيصعملا يف نيميلا وه :ريبح نبا

 .هفالخب رمألاو «لاق امك هنأ نظي وهو رمأ ىلع فلحي نأ وه وغللا نيمب نأ بهذملا يف دمتعملا نإف ؛هبهذم نوكي نأ

 رهاظلا وهو «خلإ ميهاربإ نع دامح نع هيبأ نع دنسملل "يراقلا حرش" يفو ءاندنع ةخسن يف اذه :خلإ دامنح

 دعب "أطوملا" يف دمحم هلوأ [ «كسةفينح يبأ نع ةفيعض ةياور ًاضيأ اذه] :خلإ تلاق .خاسنلا وهس نم اذه لعلو

 مث هنظب هدكأ مث ءحيحص هنأ ًاناظ هللاو ال :لاق هدنع هانعم لعلو ,ذخأن اذميو :لاقو «ةيفنحلا بهذم ىلإ هجارخإ

 .ميهاربإو ةريره يبأ نعو «متاح يبأ نباو يقهيبلا هجرخأ امك ءاضيأ اهنع يورملا وهو «هفالخ ناب

 ةحلط ىورو «مامإلا نع بارغ نب يلع قيرط نم ورسخ نباو رفظملا نباو يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 ةياور فو «هاعفر دوعسم نباو سابع نبا نع هيبأ نع مساقلا نع هللا دبع نب ةبتع نع ةفينح' وبأ ةياور يف لدعل

 هنم هعامسف ءأطخ هيبأ نم عمسي مل نمحرلا دبع :ليق امو ءافوقوم "راثآلا" يف اذكو ءدوعسم نبا ىلع ًافوقوم
 ١57١[( :مقر] ثسحب مل هللا ءاش نإ :لاقف نيم ىلع فلح نم: عوفر يذمرتلا هاور ثيدحلاو «تباث

 نم نابح نباو [7175 :مقر 27795/4] مكاحلاو ١١١5[ :مقر] هجام نباو ["868 :مقر] يئاسنلا هحرحأو

 قرط هلو «قازرلا دبع هيف يراخبلا أطحخو «ةريره يبأ نع هيبأ نع سواط نبا نع رمعم نع قازرلا دبع قيرط

 .هفقو بوصو هعفر يقهيبلا فًعضو «مكاحلاو نابح نباو ةعبرألاو دمحأو يعفاشلا اهجرخأ



 ءاشتسالاب نيميلا نالطب نايب 466 نامبألا باتك

 نيمي ىلع فلح نم' :305 هللا لوسر لاق :ٍلاق هللا دبع نع هيبأ نع مساقلا نع
 هيلع فولحم يأ

 ."هاينث هلف ئثتساو
 الصتم

 :مقر] يئاسنلاو ء["١571 :مقر] دواد وبأ هاور [دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نبا] :خلإ مساقلا نع
 ءاش نإ :لاقف نيمب ىلع فلح نم :ظفلب رمع نبا نع حيحص دنسب «[7877 :مقر :"7/1] مكاحلاو

 ثنحي الف هل ربتعم هءانثتسا يأ ءانثتسالا عم. مسا :هاينث هلف .نيميلا دقعني الو «ءانثتسالا حص يأ ىئثتسا دقف هلل
 0 :خا فلح نم .ةمولعم ريغ ةيشملا نأل ؛ًالصأ

 :مقر] «نئتسا ول :هلي هللا لوسر لاق :ةرم لاقو ءثنحي مل هللا ءاش نإ لاق ولو :لاق هيوري ةريره وبأ لاقف عوفر
 هحام نباو «[5854 :مقر] يئاسنلاو 10١ :مقر] دواد وبأ ىورو ء( 145 :مقر] ملسم هجرخأو 5
 هللا ءاش نإ :لاقف نيميب ىلع فلح نم :اعوفرم رمع نبا نع عفان نع ١ :مقر] يدذمرتلاو ٠ :مقر]

 ىلع فلح نم :يمرادلا ظفلو ,ثنح ريغ كرت ءاش نإو عجر ءاش نإف نئثتساف فلح نم :قيرط قو «ىئثتسا دقف

 نإ :لاقف فلح نم :قيرط يف يئاسنلا ظفلو «لعفي مم ءاش نإو لعف ءاش نإ رايخلاب وهف هللا ءاش نإ :لاق مث «نيمي

 كرت ءاش نإو ىضمأ ءاش نإ رايخلاب وهف هللا ءاش نإ :لاقف «نيمي ىلع فلح نم :قيرط يفو ؛ئئتسا دقف هللا ءاش
 1١١5[. :مقر] ثنحي ملف ىئثتساو فلح نم :هجام نبال قيرط فو 8٠0١| 0585 4 :مقرإ

 ["3791 :مقر] ثنح ريغ كرت ءاش نإف ئثتساف فلح نم :اعوفرم رمع نبا نع بويأ نع يئاسنلا هج رخخأو
 دمحم هجرخأو 7١١[« 4 :مقر] هاينث هلف هللا ءاش نإ :لاقف فلح نم :اعوفرم ةريره يبأ نع سواط نع هجام نباو
 فو :اعوفرم رمع نبا نع عفان نع بويأ ثيدح جارخإ دعب يذمرتلا لاقو ءافوقوم امكُذ رمع نبا نع "اطوملا" يف
 رمع نبا نع عفان نع هريغو رمع نب هللا ديبع هاور دقو هسح كردج ربع نباكيتج ةريره يبأ نع بابلا
 نب ليعامسإ لاقو «ينايتخسلا بويأ ريغ هعفر ادحأ ملعن الو ءافوقوم رولا قلك لاس ىور 07 ءًافوقوم
 لك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو .هعفري ال ًانايحأو هعفري انايحأ بويأ ناك :ميهاربإ
 نفننأ 8 نب كلامو يعازوألاو يروثلا نايفس لوق وهو هيلع ثنح الف نيميلاب ًالوصوم ناك اذإ ءانثتسالا نأ مهريغو

 اذه :يراخبلا نع د ير يبأ ثيدح جارخإ دعب لاق مث ءقاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا نب هللا دبعو

 لثُو يبلا نع 0 و ل ل ا عل
 ؛ءانثتسا هللا ءاش نإ :هلوق يمس امنإو .همامتب ثيدحلا درس مث .ةليللا نفوطأل :لاق اةتلع دواد نب ناميلس نإ :لاق
 .اهداقعنا دراوم وأ ءثنحلا حولص عضاوم نع نيميلا جارخإ هنأل



 هس تخت -ل-سلا تيبس يااا(

 دودحلا باتك

 [امهريغو رامقلاو رمخلا ةمرح نايب]
 25 يبلا نع امض سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ملسم نع ةفينح وبأ ١-

 ."ةبوكلاو رامزملاو رسيملاو رمخلا مكل هرك هللا نإ" :لاق
 رامقلا

 .نارمع يبأ نبا :لاقيو «نيطبلا نارمع نب :ملسم نع .ىلاعت هلل اقح ًاعرش ةردقم ةبوقع :دحلا :دودحلا باتك

 دمحأ هج رخأ ثيدحلاو 2"دوقعلا" ةححسن يف امك "فدلا" :ةدايز ةياور فو ؛مكيلع مرح يأ :خإ هرك هللا نإ

 ةبوكلاو :هيفو ]1١17/٠١١[«2 يقهيبلاو [58780 :مقر ]2314817/1١5 نابح نباو لكدكو :مقر 2785/1]

 نيذللا نيبعكلا اوقتا :هعفر ,دوعسم نبا نع صوحألا يبأ نع يبعشلا نع مئيهلا نع ًاضيأ مامإلا ىورو «لبطلاو

 نم :ةديرب ثيدح نم ملسم ىورو «لدعلا ةحلط هاور اذك ؛مجاعألل يذلا رسيملا نم امهفإف ءارجز نارجزي

 :مقر|] سمغ امنأكف :هجام نبا ظفلو «[؟٠57 :مقر] همدو ريزنخ محل يف هدي غبص امنأكف ريشدرنلاب بعل

 هركي ناك :هعفر ,دوعسم نبا ثيدح نم [5084 :مقر] يئاسنلاو [4777 :مقر] دواد وب أ جرخأو ل1

 .باعكلاب برضلاو :اهيفو ءنهركذف لالخ رشع

 'لكو :لاق «ةبوكلاو رسيملاو رمخلا مرح وأ يلع مرح هللا نإ :اعوفرم سابع نبا ثيدح نم دواد وبأ جرخأو

 حرش" يف ىورو 155957 :مقر] لبطلا :لاق ةبوكلا نع ةميلب نب يلع تلأسف :نايفس لاق «مارح ركسم

 [؟586 :مقر 2509/ه] دمحأو «ةراّمزلا بسك نمث نع ٌتُك هللا لوسر ىمن :لاق ةريره يبأ نع "ةنسلا

 ,نهوملعت الو نهورتشت الو تانيقلا اوعيبت ال :ًاعوفرم هد ةمامأ يبأ نع هجام نباو [7١؟87 :مقر] يذمرتلاو

 ىورو 5746[2 :مقر] ءاريبغلاو ةبوكلاو رسيملاو رمخلا نع ىمن :ًاعوفرم ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأو

 .[70517 :مقر 2187/1] رمح نمدم الو «نانم الو «رامق الو «قاع ةنحلا لدي ال :ًاعوفرم هنع يمرادلا

 «فزاعملا قحم لخو رع يبر ينرمأو «نيملاعلل ىدهو «نيملاعلل ةمحر يثعب هللا نإ :ًاعوفرم ةمامأ يبأ نع دمحأ

 رمح ةعرج يديبع نم دبع برشي ال :هتزعب لجو ّرع يبر فلحو «ةيلهاجلا رمأو ءبلصلاو «ناثوألاو «ريمازملاو

 ء[1؟١751 :مقر 2558/0] سدقلا ضايح نم هتيقس الإ يفاخم نم اهكرتي الو ءاهلثم ديدصلا نم هتيقس الإ

 جنرطشلاو «درنلاب ةبوكلا رسفو «ةريثك رابخأو راثآ رمخلا براش عينشت يفو «[818 :ص] "ةاكشملا" يف اذك

 «روبنطلاو دوعلا لثم ءانغلا تالآو يهالملا :فزاعملاو ءانهه هتدارإ حصي هنع يهنم اهلكو طبربلاو ريغصلا لبطلاو

 - ريمازملا نع درحمبلا ءانغلا يف مالكلا لاط دقو ءءاهقفلا همرحو «رامزملا ةمر>- ىلع لد ثيدحلاو .رامزملا اذكو



 امهريغو رامقلاو رمخلا ةمرح نايب 4 دودحلا باتك

 اا ...... ههذدوعسم نبا نع ىبي نع ةفينح وبأ 3"
 ثدراحلا نب هللا دبع نبا

 ف مث ىاهقفلا رثكأ ههركو ؛كلذ ريغو ملسملا ءاجهو ةأرمالاو درمألا توصك رخآلا مراحملا نع الح اذإ -

 ِفاَنَمَو زبك ْمَلِإ امهيف لق رَِِمْلاَورْمَحْلا ٍنَع َكَنولأسيإلب ىلاعت هلوق كبسح امهلاح ةعاظفو رسيملاو رمخلا ةمرح

 ْنِم سحر ُمالْزألاَو ُباَصنألَو ُِسئَمْلَو ُرْمَحلا من ىلاعت هلوقو «(214:ةرقبلا) اًمهعفن نم ُربكأ اَمُهُمْنِإَو سان
 ريوبملاو رْمَحْلا يف ةاضقلاَو ةوادُعلا اى عقوي نأ ناطئشلا ديرُي اَمْنِإ نول :كلعل ُهوينتحاَف ِناطْيَشلا لمع

 .(81 و. :ةدئاملا) َنوُمَتنُم منَ لَهف ٍةالَّصلا نَعَوَهَّلا رك ْنَع ْمُكدصَيَو

 .رهاظلا وهو «دوعسم نبا نع دحام يبأ نع ىيي نعف حرشلا ةحسن يف امأ ءانتخسن يف اذه :ىيحي نع

 ىحي نأل ؛يراقلا حرش ةخسن يف امك دحام وبأ لب ىيحب سيل دوعسم نبا نع يوارلا :خحإ دوعسم نبا نع
 همسا :ليق ءدوعسم نبا نع دحام وبأ :ئيكلا يف "بيرقتلا" يف لاق «ةيناثلا نم دحام وبأو ؛ةسداسلا ةقبطلا نم

 نم يئراحلا هاور اذكه ثيدحلاو «[8774 :مقر] ةيناثلا نم رباحلا ىحي ريغ هنع وري مل لوهحجم ةلضن نب ذئاع

 ريسم نب دمحمو «مهجلا يأ نب ديعسو .فسوي يبأو «تارفلا نب نسحلاو «تايزلا بيبح نب ةزمح قيرط

 نم لدعلا ةحلط اهاور ةدايزلا هذهو ."بارش" هلوق ىلإ ”هورترت" مهتياور يف سيلو «مامإلا نع مهلك «يناعنصلا

 قيرط نم يعالكلا هاورو «هنع دايز نب نسحلا قيرط نم ورسح نبا هاورو «ةصاخ هنع بيبح نب ةزمح قيرط
 «نايفس هاور امك ؛ةحيحصلا يه ًالوأ اهقاس ىلا يأ ةياورلا هذهو :يثئراحلا لاق هنع يبهولا دلاخ نب دمحم

 ىورف «ةفينح يبأ نود نمع هيف فلتخا دقو «مهريغو ةنييع نباو «ديمحلا دبع نب ريرحو «ةيواعم نب ريهزو
 .هللا دبع نع دحام يبأ نب هللا دبع نع ثراحلا نب ىي نع مهضعب

 لحجر ءاج :ظفلب يفنحلا دجام يبأ قيرط نم [8517 :مقر ]٠١9/9. يناربطلاو هيوهار نبا هجرخأ ثيدحلا مث

 «هدلجف دغلا نم هب داع مث ءنجسلا ىلإ هعفرف اولعفف هوهكنتساو هورترت :لاقف ؛دوعسم نبا ىلإ ناركس هيأ
 نم لإ انثدحي أشنأف :هلوق نم ىلعي وبأ جرخأو ءددعلا ركذ نودب ىيي نع يروثلا نع قازرلا دبع هجرخأو

 ."امهيدنسم" يف همامتب رمع يبأ نباو يديمحلا هجرخأو «هب ىيي نع ريرج نع برح نب ريهز قيرط
 دحلا هيرضف باتكلاب بذكتو رمخلا برشتأ :رمخلا ةحئار هنم دجو لجرل لاق دوعسم نبا نع ناخيشلا ىورو

 :ةياور فو «رمخلا. حير هنم دجو الجر برض هنأ رمع نع "هننس" يف يطق رادلا جرخأو 8٠١١[« :مقر ملسم]
 يف هنوكل عفرلا مكح هل فوقوم اذهو «[1417 :مقر 2158/8 و 540 :مقر ء1717/5] أمات دحلا «بارش حير
 دع انوع ةلاودلا ناكل كتورع زيك نام وبار هو رخ :كسلا لاق فورت يي وازب راقللا قو: عيوداقملا
 نايفس انثدح ,يديمحلا انثدح «يكلاملا رصن نب دمحم نب هللا دبع انثدح :لاقف يئراحلا يدر ل

 - .انتمدقم يف يقابلاو نميلا نم انيلع مدق يبارعأ : لاق ؟يفنحلا دحام وبأ نم :رباحلا يحيل لاق هنأ :ةنييع نب
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 ....حص اذإ يح سبحف هب رمأف هلقع بهذ دق ناوشن هل خأ نباب لجر هاتأ :لاق
 ةقافإلل ركسب قيعمو انزو ناركس

 ىلع شر امنأك .ههجو ريغت هيلإ رظن املف ءقراسبت5 هللا لوسر تأ لاق هنأ :رمع نبا نعو :يراقلا لاق -
 ال فيك :لاق هب كانثح ام كيلع هتقشم انملع ول !هللا لوسر اي :اولاق هتدش موقلا ىأر املف «نامرلا بح ههجو

 لالجلا انخئاشم خيشل "ريبكلا عماجلا" يفو :لاق مث .يمليدلا هاورءمكيخأ ىلع ناطيشلا ناوعأ متنأو يل

 تدجو يفإ :لاقف ,ناركس وهو هيحأ نباب لحر هاتأ هنأ :دوعسم نبا نع يفنحلا دجام يبأ نعد يطويسلا

 هب رمأف «بارش حير هنم اودجوف هوهكنتساو هوزمزمو هورترتف ؛هوهكنتساو هوزمزمو هورترت :لاقف ناركس اذه
 لاق مث ءتراص ينعي ةقفخم هل تضآ نح هترمث تقدف طوسب رمأ مث «دغلا نم هجرحأ مث ,نجسلا ىلإ هللا دبع

 !دحام ابأ اي :ليق «هعجوأو حربم ربغ ًابرض هللا دبع هبرضف ؛هقح وضع لك طعأو كدي عجراو برضا :دالجلل
 ءابق يف هماقأف :لاق ءهطبإ ىري الو ىطمتي ال :لاق ؟كدي عجرأ :هلوق امف «ديفأ ريمألا برض :لاق ؟حربملا ام

 :هللا دبع لاق مث «ةمرحلا هترتس الو بدألا تنسحأف تبدأ ام اذه ميتيلا يلاو هللاو معلا سئبل :لاق مث ءليوارسو

 .هماقأ الإ دحب ىتؤي نأ لاول يغبني ال هنأو ءروفغلا بحي روفغ هللا نإ
 يفس امناكفيو هللا لوسر هب نأ ءراصنألا نم لحجر نيملسملا نم عطق لحر لوأ :لاق ثدحي هللا دبع أشنأ

 لي يبلا لاقف ءكيلع قش اذه نأك !هللا لوسر اي :اولاقف «دامر هيلع ّرَذ يعي دامي هللا لوسر هحو

 لا كي قرصا لاول ىلا أو وعلا بع ع ناكل مكبحاص ىلع ناطيشلا ناوعأ متنأو نيعنمب امو

 متاح يبأ نباو ءبضغلا مذ يف ايندلا يبأ نباو قازرلا دبع هاور ((؟؟:رونلا)#اوُحفْصضَيْلَو اوُفْعَيلَوط :أرق مث,هماقأ
 .هريغو مكاحلاو هيودرم نباو يناربطلاو «قالخألا مراكم يف يطيارخلاو

 رباحلا يميتلا هللا دبع نب ىيحي نع يروثلا نايفس انئدح قازرلا دبع ىور ام وهو :مامحلا نبا لاق: لجر هاتأ

 هوزمزمو هورترت :هللا دبع لاقف ءدوعسم نب هللا دبع ىلإ ناركس هل خأ نباب لحر ءاج :لاق ؛يفنحلا دجام يبأ نع

 تح نيرجح نيب هترمغ تقدف هب رمأ مث ءطوسب اعدو ءدغلا نم هب داع مث ءنجسلا ىلإ هعفرف اولعفف هوكهنتساو

 هاورو «يناربطلا هاور قازرلا دبع قيرط نمو «هقح وضع لك طعأو كدي عجراو دلحا :دالجلل لاق مث ؛ةرد تراص

 .[588/ه :ريدقلا حتف] عفرو هب رباجلا هللا دبع نب ىيي نع ديمحلا دبع نب ريرج انربحأ هيوهار نب قاحسإ

 «هترمثب رمأ مث طوسب اعدو ءدغلا نم هب داع مث اولعفف :"هفنصم" يف قازرلا دبع ىورو :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاقو

 وبأ لاقو :ئيعلا لاق «هقح وضع لك طعأو كدي عفراو دلجا :دالجلل لاق مث :ةرد تراص يح نيرجح نيب تقدف
 مدعو «ضارعإلاو درلا اهب أرقم اهبحاص ءاج اذإ دودحلا يف لصألا نأل ؛ثيدحلا اذه ملعلا لهأ ضعب ركنأ :ديبع

 ةرترتلاو ةزمزملاب دوعسم نبا رمأي فيكف ءزعام رقأ حدي هللا لوسر لعف امك «ءردلل ًالامتحا عامتسالا
 .[01/5] كلذك هزاجتساف نمدم بارشلاب علوم لحجر ءاج هنأ :هليوأتف حص ولف ؟هركس رهظي ىح هاكنتسالاو

 - «ناركس وهو هب ينأ امإو ؛كلذب اذه فعضي ىح رقم وهو هب يتأ هنأب#و دوعسم نبا ثيدح يف سيل :تلق

 مث

 يق
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 ىلع هدلجا :لاقف ءادالج اعدو هقر مث هترمث عطقف .ءطوسلاب اعد ركسلا نم قافأو

 لمكأ يح َدْعَي هللا دبع ًأشنأو :لاق «؛كيعبض أدبت الو ؛كدلج يف كدي عفراو «ىدلح
 0 عم كيطبإ يأ كبرض يأ 1 افوشكم

 يلامو يأ نب و 0 عمل ىلح ام أ "لانا هنا | دبع ابأ اي ١ لاقف «هليبس ةدلحج نينامث

 هن رتس الو : ري هيك تنسحأ ام «هللاو تنك تنأ ميتيلا د :لاق ,هريغ دلو

 معلا سئب حرشلا فو
 لَو يبل ىلإ هب ين قراسل مالسإلا يف ميقأ دح لوأ نإ :لاقف انئدحي أشنأ مث :لاق ريك

 ا لوا يكراقلا ل ضرع 1 ندغا لحس قيقا نة .ال مأ ناركس هنأ ملعيل ؛هرخآ ىلإ اهورترت :لاقف -

 يبأ نع يفوكلا ثراحلا وبأ رباحلا ثراحلا نب هللا دبع نب ىحي الإ هيوري سيل ثيدحلا نأ وهو «ئيعلا الو مامهلأ

 ىيحي ريغ هنع وري مل لوهجم دحام وبأو ؛ةسداسلا نم ثيدحلا نيل ىييو «دوعسم نبا نع ةلضن نب ذئاع دحام
 ءامهل قيثوتلاو ليدعتلا اوححرو «هيف فلتخم امهفيعضت لعلف ؛[ 5*8 :مقر] "بيرقتلا" ف امك «ةيناثلا نم رباحلا
 افعضي مل امهنأ ةيرم الو «يوارلا يف حداق ريغ هنع دحاو ريغ ةياور مدعو «كرتي ال ةسداسلا ةبترملا ثيدح :لاقي وأ

 .ثيدحلا يبهاو وأ نيكورتم انوكي نح حداقب

 دحلا ملأ دجيل ؛ركسلا ةلاح يف ال ءوحصلا ةلاح يف الإ ماقي ال دحلا نأ :اهنم ءدئاوف ثيدحلا اذه يف نأ ملعا

 ةيلكلاب هلقع بهذ اذإ الإ دحلا بجوي ال ركسلا نأ :اهنمو «ةقافإلا نامز ىلإ ناركسلا سبحيف ءراجزنالا لصحيو

 ماقي ال هنأ :اهنمو .ةمرحلاو ءوضولا ضقن يف ال دحلا يف ربتعملا غلابلا دحلا وهو «ضرألا نم ءامسلا فرعي ال ثيحب

 نم لاحلا ءادتبا يف درو امك «لاعنلاو ةديرجلاب ال ةرد ريصيو قدي يح ةرمثلا عوطقملا طوسلا وأ ةردلاب الإ دحلا

 .نينامثلا ىلع هذ رمع ةفالح يف دقعنملا عامجإلاب نيعبرألا خسنو هخسن ملع مث «رمخلا ةمرح نامز

 5 :اهنمو .دلجلا يف هدي دالحلا عفري هنأ :اهنمو .بايثلا ىلع ال فوشكملا دلحلا ىلع دلجي هنأ :اهنمو

 ريغصلا بيدأت يلولا ىلع بجي هنأ :اهنمو .نوعبرأ ال ةردلاب ةدلج نونامث رمخلا دح نأ :اهنمو .هعبضو هطبإ ودبي

 هتقرو مامإلا ةفأر اهنمو يسم ل ريس حلا اهنمو .روجفلاو قسفلا يف عقي ال ىح هدوأ متوقتو هنيسحتو

 .مامإلا ىلإ هب نايتإلا لبق هنع حفصلاو وفعلا يغبني هنأ :اهنمو .هدحب نزحلاو مامتغالاو دودحما لاح ىلع هتقفشو

 .هبرش قلع ندا ل وإلا :اهنمو .دحلا ةماقإ كرتي نأ هيلع ضرع اذإ مامإلل نكمي ال هنأ :اهنمو

 .ةفوكلاب ًايضاقو ًاريمأ ناكو دوعسم نبا :طوسلاب اعد .دحلا ملأ كاردإل احلاص قافأ :قافأو
 رمأ هنأ دوعسم نبا ذئتيحو ؛هلفسأ يف نوكي يذلا هفرط يأ هترهث عطقت مل طوسب يأف دحلا ذعيح هنمو :هقر مث
 (راحبلا عمجم) .هب هبرضي يذلا ىلع افيفخت نيلتلا اذهو «هترمث تقدف طوسب



 امهريغو رامقلاو رمخلا ةمرح نايب ؛ه دودحلا باتك

 هلك يبلا هجو ىلإ رظن هب قلطنا املف ؛"هوعطقاف هب اوقلطنا" لاق ةنيبلا هيلع مدناف امل

 دق اذه نأكل ادا لو ا هنا دس لاق هدامزلا تشاو ب هيلع نك قاع

 ١ اونوكت نأ يلع دتشي نأ نيعنمب امو" :لاقف «كيلع دتشا
 0 ١ نمؤملا ربك و بعص

 ىهتنا اذإ مامإلا نإف هب نوتأت نأ لبق اذه ناك الفأ" ناك لييبا كاكاو :اولاق

 :ةياور فو .4اوُحَفْضِيلَو اوفي :الت مت لاق "لطي نأ هل يخبني سلف دح وبل

 (7 7 :رونلا) زوحي ال
 :تتسأو هوزمزمو ةورترت :لاقم نا رك لا نأ مب قأ الجر نأ دوعسم نبا نع

 000 هوعزعزو هوكرح لحرلا معز ىلع
 هب رمأف ءطوسب اعدو هب اعد ىحص املف «هسبخب رمأف («بارش حير هنم اودحوف

 دوعسم نبأ رمح يأ

 يف ميقأ دح لوأ نإ :لاق دوعسم نبا نع :ةياور يو مدا ردوا هورل تنطف

 ل راق هن اطل اعنف دو فيعططتت هب رماف قرانش نأ لي ها لوس, انأ مالكالا
 هباحصأ هيلإ رظن

 ةكيلح قش هناك اهلنا :لويسو ا :لاقفا هذايولا هيهيرعبت هيون اناك 1285 الوعر
 يفسي :حرشلا ةبخسن يفو

 :لاق ق ؟هعدن الف :اولاق .'مكيخأ ىلع ناطيشلل اناوعأ اونوكت نأ يلع قشي الأ" :لاقف

 هعدي نأ هل يغبني سيلف «دحلا هيلإ عفر اذإ مامإلا نإو ءهب ىتؤي نأ لبق اذه ناك الفأ"

 ."ةيآلا ؛أَوُحَفَصَيَلَو أوفعَيَلَوإم :الت مث هيضمب يح
 7١( :رونلا) هيضقي يأ

 فقس نم دمكاو ريغت يأ ثُم ههجو ّفسأ امنأكف قرس هنإ :ليقف «لحرب يأ هيف :هن :خلإ هيلع فس امنأك

 حيرلا تفس :لاقي «ليعفتلا باب نم :يراقلا لاق .لحك زراغملا ىشحت مث ةربأب دلجلا زرغي نأ وهو مشولا

 .مكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ :ةدايز دنسملا حرش ةخسن فو :اوحفصيلو .هتلمحو هترذ :ةيفست بارتلا

 :يورو «رمخلا حير هنم دحوي له هكنتسيل ؛هوكرح يأ هوزمزمو هورترت :لاقف «ناركسب يتأ هيف :هورترت
 نم قيفي هلعل ءافينع اكيرحت كرحي نأ وه :هولتلتو هوزمزم :ناركسلا ثيدح يف .كيرحتلا لكلا ئيعمو ,هولتلت

 اذك ءال مأ رمخلا برش له همف ةحئارو هتهكن اوم يأ هوهكنتسا :رمح براش ثيدح يفو «هن .وحصيو هركس

 .هوهكنتساو هورترتف :ةدايز حرشلا ةحسن فو :هوهكنتساو ."راحبلا عمجم" يف



 ديلا هيف عطقي ام 46١ دودحلا باتك

 [ديلا هيف عطقي ام]
 دهع ىلع ديلا عطقي ناك :لاق هللا دبع نع هيبأ نع مساقلا نع ةفينح وبأ -*

 ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ةفينح وبأ :"رهاوجلا دوقع" فو ءانتخسن يف هاندجو اذكه:خلإ مساقلا
 لتاقم يبأ قيرط نم يئراحلا هاور اذك :لاق «خلإ هللا دبع نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع يدوعسملا

 نبا هاورو «مهارد ةرشع يف عطقلا ناك امنإ :ظفلب ءهنع نيساي نب فلخ قيرط نم هاورو ؛هنع يناعنصلا رصنو
 عيكو هعباتو .مهارد ةرشع نم لقأ يف ديلا عطقت ال :عوفرم ظفلب هنع نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسحخ
 ."ةيادهلا" يشاوح يف مالكلا انطسبو «هقيثوت انمدق دقو «ةقث يدوعسملاو :لاق ,مهريغو كرابملا نباو يروثلاو
 هتميق نحب يف لحر ديدي هللا لوسر عطق" :لاق سابع نبا نع ءاطع قيرط نم دواد وبأ ىور:خل ! ديلا مطفي

 تاجيبب] نبا نع وح نب تادهسوب ةميدبلا نب يع ةاور دو وبأ لاق «[47/817 :مقر] "مهارد ةرشع وأ رائيد
 دمحأ هاوروءمهارد ةرشع نم لقأ يف قراسلا عطقي ال :اعوف رم سنأ نع هجام نبا ىورو يراقلا لاق «هدانسإب

 19٠0٠[. :مقر 25١ 4/؟]يهارد ةرشع نود اميف عطق ال :اعوفرم ورمع نبا نع
 نميأ نع ءاطع نع دهاحب قيرط نم يئاسنلل "ىيتحا" يف معن «دودحلا باتك نم "هحام نبا ننس" يف دحأ ملو

 .هوحن ًاعوفرم نميل نع دهاحم قيرط نمو «رانيد ذئموي نحنا نمثو «نحبا نمث يف الإ قراسلات5 يبلا عطقي مل :لاق
 05 هللا لوسر دهع ىلع نحبا نمث ناكو «نجملا نمث يف قراسلا عطقي :لاق ؛نميأ نع دهاجبو ءاطع قيرط نمو
 نمو ؛مهارد ةرشع ذئموي هن :لوقي ناك سابع نبا نع حابر يبأ نب ءاطع قيرط نمو ؛مهارد ةرشع وأ رانيد
 ءاطع نعو .مهارد ةرشع موقيٌدك هللا لوسر دهع ىلع نحنا نمث ناك :سابع نبا نع ءاطع نع رخآ ٍقيرط

 نمي ةبحص ْف يئاسنلا ملكت مث ,مهارد ةرشع ذكموي نحما نمو «نحما نمث هيف عطقي ام ندأ :ًافوقوم هنعو ءالسرم
 دهع ىلع نحما نمث ناك :لاق ءهدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع قاحسإ نب دمحم قيرطو «نميأ مأ نب
 ىلوم :ليقو «هلبق يذلا وه :ليق «ةقرسلا يف نميأ :"بيرقتلا" يفو .[4147 :مقر] مهارد ةرشعل5 هلل 0
 55٠09[. :مقر] هبشأ لوألاو ءأطح ريخألاو «نميأ مأ نبا نعيأ وه :ليقو «ريبزلا

 - ميرخ نب نميأ وهف "بيرقتلا" يف هلاق ام ملس ولو «نميأ مأ نب نميأ وه دهاحبو ءاطع ةياور يف روكذملا :لوقأ
 :يلجعلا لاقو ؛هتبحص يف فلتخم وهف رعاشلا يماشلا ةيطع وبأ يدسألا مرخألا نبا ًارغصم - ءارلا مث ةمجعملاب
 ىلع روهمجلا دنعو اندنع لوبقم هلسرمف ةقث يعبات هنأ ملس ولو ءاسأر لاكشإ الف هتبحص تبث ولف «ةقث يعبات
 لهأ لاقف ديلا هيف عطقي اميف سانلا فلتخا دق :"أطوملا" يف دمحم لاقو «سابع نبا نع رخآ دنسم, دضاعم هنأ

 كلذ اوورو «مهارد ةرشع نم لقأ يف ديلا عطقت ال :قارعلا لهأ لاقو «ثيداحألا هذه اوورو «رانيد عبر :ةنيدملا

 يف فالتخالا ءاج اذإف ءدحاو ريغ نعو دوعسم نب هللا دبع نعو يلع نعو نامثع نعو رمع نعوُيُو يبنلا نع
 .[57/9] انئاهقف نم ةماعلاو «ةفينح يبأ لوق وهو ةقثلاب اهيف ذحأ دودحلا



 ديلا هيف عطقي ام 4 ها/ دودحلا باتك

 .مهارد ةرشع يف عطقلا ناك امنإ :ةياور يفو .مهارد ةرشع قدك هللا لوسر

 :ميهاربإ لاق نجم يف عطق :السرم هعفر ميهاربإ نع دامح قيرط نم ًاضيأ مامإلا ىور دقو :مهارد ةرشع يف

 يبأ قيرط نم يثراحلا هاورو «هنع نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسح نبا هاور اذك ؛مهارد ةرشع نحنا نمث ناكو

 مهتعبرأ خلب يضاق هللا دبع نب مكحلا عيطم يبأ قيرط نم "هطسوأ" يف يناربطلاو «تايزلا نيساي نب فلخو لئاس

 :عيظميولا الإ ةفينح يبَأ نع هوري مل :يناربطلا لاقو «مامإلا نع
 نب نسحلاو ريبزلا نب هللا دبعو فسوي وبأو بيبح نب ةزمح اضيأ مامإلا نع هاور دقو «هنع هتاور نم ّرم ام هدريو
 ]47١/4«2 مكاحلاو [435* 4945١« :مقر] يئاسنلا هجرخأ ثيدحلاو ءىسوم نب بويأو ورمع نب دسأو دايز

 يئاسنلا هحرخأو ءمهارد ةرشعفت5 هللا لوسر دهع يف موقي نحملا نمث ناك :سابع نبا ثيدح نم 8١47[ :مقر

 ةبيش يبأ نباو ورمع نب هللا دبع نع ةبيش يبأ نباو وه هجرخأو ءالسرم ءاطع نع يمرزعلا كلملا دبع قيرط نم

 طرش ىلع سابع نبا ثيدح مكاحلا حّحصو ءاعوفرم ةنيزم نم لجر نع بيسملا نبا نع بيعش نب ورمع نع
 دبع نع 'ديهمتلا" يف ربلا دبع نبا هاورو «نميأ نع دهاحجم نع روصنم نع يروثلا قيرط نم هحرخأ مث .ملسم
 سابع نبا نع ءاطع نع قاحسإ نبا انثدح «سيردإ نبا انثدح «فسوي انثدح دمحم نب مساقلا نع ثراولا

 يواحطلا هجرخخأو «"ةيادهلا" يشاوح يف ماقملا انطسب دقو .هوحن سابع نبا ثيدح نم دواد يبأ دنعو «هوحن

 ةفجح يف الإ قراسلا عطقي ال لي هللا لوسر لاق :تلاق نميأ مأ نع نميأ نع ءاطع قيرط نم [41-941/1]
 ."تايفالخلا" يف يقهيبلا هجرخأو «مهارد ةرشع وأ راني دي هللا لوسر دهع ىلع ذئموي تموقو

 ىلع حيحص :لاقو ؛"هكردتسم" يف مكاحلا هجرخأو ءهوحن سابع نبا نع ءاطع قيرط نم ًاضيأ جرحخأ يواحطلا مث
 (475/ه5] مهارد ةرشع نحبلا نمت ناك :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هجرحأو ءملسم طرش
 14.6٠[( :مقر ]4/١ 27١8 مهارد ا يي :هنع "هدنسم" يف دمحأو 58٠١١[( © :مقر

 بيسملا نب ديعس نع بيعش نب ورمع قيرط نم "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا ىورو «"هدنسم" يف هيوهار نب قاحسإو

 قيرط نم "طسوألا" يف يناربطلا ىورو «مهارد ةرشع نحبا نمث ناك :هيفوٌدل5ُ يبلا نع ةنيزم نم لحجر نع
 .مهارد ةرشع ف الإ عطق ال :لاق هلك يبنلا نع دوعسم نبا نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا

 556 7 "ةيانبلا" يف ئيعلا ركذ اذكه اعطقنم افوقوم هدج نع مساقلا قيرط نم " هفنصم" يف قازرلا دبعو

 عمسي مل مساقلا نأ نم يذمرتلا هدروأ ام طقس هدج نع هيبأ نع مساقلا نع مامإلا ةياور قيرط نمو «يناربطلا

 دقو «هنم عامس هلو ءاعوفرم دوعسم نبا نع هيبأ نع هيوري هنأل ؛كلذو «هيلع فوقوم هنأ ىلع دوعسم نبا نم
 يباحص هنإ :ليقف .همأل ديز نب ةماسأ وخأ نميأ مأ نبا وه :ليقف «دهاحبو ءاطع هنع يوارلا نمبأ يف مالكلا لاط

 يعباتل مسا :ليقو ءيباحصب سيل :ليقو.ٌكتُك يبلا دعب يقب ا «نينح موي لتق
 - دحجاولا دبع هنبا هنعو ءرباجو ةشئاعو دعس نع ىور «موزخم نب ىلوم يشبحلا نميأ وهو «دجاولا دبع وبأ رخآ



 دحلا ءرد نايب :ه/ دودحلا باتك

 [دحلا ءرد نايب]

 556 5 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع مسقم نع ةفينح وبأ -81 4

 ةقرسلا يف دثُك يبلا نع رمع يبأ نبا ىلوم :لبقو ءريبزلا ىلوم :ليقو «ريبزلا نبا ىلوم :لبقو «ةعرز وبأ هقثو -
 فلتحا ةلمجلابو ءادحاو نابح نباو متاح يبأ نبا امهلعجو نييعباتل اما هلعجو «ةبحص هل هنأ يئاسنلا بسحي ملو

 «نابح نباو نأشلا ميظعلا مامإلا ةعرز وبأ هركذ امك «ةقث ًايعبات ناك نإو «لاكشإ الف ناجح ناك نافل

 .هرابتعا بجوف ةجح وه لب «ءاملعلا ريهامج دنع الو ءاندنع احداق سيل لاسرإلاو ءلسرم هثيدحف

 يف نكمأ ام ءردلا عرشلا باجيإل انهه رثكألاب ذحألا بجيف ؟ةرشع وأ ةثالث وهأ نجلا موقت يف فلتحا دقف
 "ريدقلا حتف" نم هانطقتلا اذكه انركذ امك «ةفوقوملاو ةعوفرملا تاياورلا نم ريثكب كلذ ديأت دقو ؟فيك دودحلا

 دبع نب مساقلا نع ةفينح يبأ نع لتاقم ةياور نم "ةفينح يبأ دنسم" ف نكل ءيذمرتلا مالك داريإ دعب لاق
 اذهو «مهارد ةرشع يف دي لوسر دهع ىلع ديلا عطقت ناك :لاق دوعسم نب هللا دبع نع هيبأ نع نمحرلا

 نم ورسح نبا هجرخأو «مهارد ةرشع يف عطقلا ناك امنإ :ةفينح يبأ نع نيساي نب فلحخ ةياور فو «لوصوم
 ولو «عوفرم لوصوم اذهف ءمهارد ةرشع نم لقأ ف ديلا عطقت ال :هعفري ةفينح يبأ نع نسحلا نب 0
 .عفرلا ىلع لومحم اهيف فوقوملاف ءاهيف لقعلل لحد ال ةيعرشلا تاردقملا نأل ؛عفرلا مكح هل ناكل افوقوم ناك

 غلب ةلسرمو ةفوقومو ةعوفرم دحاو ريغو ميهاربإو دوعسم نباو رمع نع ةريثك رخأ رابخأو راثآ انهه مث
 ناعم" يف ةروكذم قرطلا ددعتب ربجني ريسي فعض اهداحآ ضعب يف ناك نإو ,.حيحصلا تاجرد ىلعأ اهعومجم

 ,"يقهيبلا ننس"و ءامهريغو ةبيش يبأ نباو قازرلا دبع تافنصمو ؛دمحمل "راثآلا باتك"و ءيواحطلل "راثآلا
 هدروأ ام طقس انهه نمو ءاهريغو "هيوهار نب قاحسإ دنسم"و ,"يناربطلا مجاعم"و ."وكاحلا كردتسم"و

 نم حاحصلا اهضراعي امكأ :ايناكو ءاضيأ تدرفنا قلك لمعي الو جتحي ال ةفيعض ةياورلا نأ :الوأ يووتلا

 .امهريغو "نيحيحصلا" يف ةيورملا تاياورلا
 اهتحصو تاياورلا ةوق نم تفرع امل كلذو «ديلا هيف عطقي ام ديدحت ىلإ ةراشإ الو ديدحت اهيف سيل هنأ :انلاثو

 ؛كلذ ريغو "ةرشع نود اميف" وأ "لقأ يف عطق ال" وأ "امنإ" :ظفلك رصحلا ظفلب اهيف حرص هنأو ءاهقرط ةرثكو
 ملس ولو «هب جتحم وهو ءالصأ نسحلا ةجرد نع اهعومحب لزني ال فعضلا ملس ول هنأ ىلع حيرص ديدحت وهو
 ,تاهبشلا ىدأب أردنت دودحلاو «ةفيعض وأ ةيوق ةهيبش اهب عقي نأ نم لقأ الف اضيأ اهعومجمو اهلك فاعض امك

 .ىلوأ وهو دحلا ةماقإ يف نقيتملا دمتعملا طوحألاب ذحألا وه رثكألاب ذحألاف «رابحألاو راثآلا ف نوحشم وه امك

 نم "هل ءزج" يف يدع نبا هجرخأ اذكهو «هنع رشب نب دمحم قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ
 نارمع يبأ قيرط نم "خيراتلا ليذ" يف يناعمسلا دعس وبأو ,يجكلا ملسم وبأو «ةريزجلاو رصم لهأ ثيدح
 .ًالسرم زيزعلا دبع نب رمع نع ينوجلا



 انزلا دح نايب ٠ 44 دودحلا باتك

 ."تاهبشلاب دودحلا اوؤردا"
 وعفدا ١

 أانزلا دح نايبإ

 ا كلام نب زعام نأ : هنا نع يوب نبا نع دمع سوح وباع
 يملسألا يملسألا ناقد نبا

 افوقوم دوعسم نبا نع لئاو يبأ نع مصاع نع ديعس نب ىحي قيراط نفاددتسلاور :تاهبشلاب دودحلا اوؤردا
 دامح قيرط نم ًافوقوم رمع نع ًاضيأ ةفينح وبأ مامإلا ىورو «لجو ّرع هللا دابع نع دودحلا اوؤردا :ظفلب هيلع

 نبا هوحن ىور اذكو «"هدنسم" يف ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا هاور «ةلوبقم يعخنلا عيطاقمو «هنع ميهاربإ نع

 :مقر ]251١/0 كلذ اولاق مهنأ ةباحصلا نم دحاو ريغ نع يور دقو «هنع ميهاربإ نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ
 .[ "هه :مقر] اعدم هل متدجو ام دودحلا اوعفدا :اعوفرم ةريره يبَأ نع هجام نبا جرحخأو 1

 هل ناك نإف ؛متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوؤردا :اعوفرم ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا قيرط نم يذمرتلاو

 نع بابلا يفو :لاق ١475[« :مقر] ةبوقعلا يف ئطخي نأ نم رين وفعلا يف ئطخي نأ مامإلا نإف «هليبس اولخف جرخم

 وحن يور دقو ءحصأ عيكو ةياورو «هعفري ملو هوحن دايز نب ديزي نع عيكو هاورو :لاق ءورمع نب هللا دبعو ةريره يبأ
 ديزيو «ثيدحلا يف فيعض يقشمدلا دايز نب ديزيو «كلذ لثم اولاق ممنأ هي يبلا باحصأ نم دحاو ريغ نع اذه
 16 لزق عاصم نما لك قت ودعا" تاهيشلاو دولا ءردو» نمدقاو اذه نم منبت قركلا هاذ نأ عب

 سابع نبا نع يدع نبا هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق زعامل كلذ ريغو ؟تزمغ وأ تلبق ؟رمح تبرشأ ؟نونج كبأ
 نع يقهيبلاو ئطقرادلا هاورو هللا دودح نم دح يف الإ مهتارثع ماركلا اوليقأو «تاهبشلاب دودحلا اوؤردا :ظفلب

 اوعفدا :اعوفرم ةريره يبأ نع هجام نبا هاورو ؛دودحلا ليطعت مامإلل يغبني الو ءدودحلا اوؤردا :هظفلو ؛يلع
 :مقر] يذمرتلاو [18007 :مقر :ه1؟/0] ةبيش يبأ نبا هاورو ء[؟514ه :مقر] ًاعفدم هل متدجو ام دودحلا

 نيملسملا نع دودحلا اوؤردا :ةشئاع نع [؟74/48] يقهيبلاو « 0( 8١51, :مقر] مكاحلاو ء[١ 4
 .ةبوقعلا ف ئطخي نأ نم ريخ وفعلا يف ئطخي نأ مامإلا نإف ,هليبس اولخف اجرخم ملسملل متدجو نإف ؛ ؛متعطتسا ام

 .ةشئاع ثيدح مكاحلا جرخأو «متعطتسا ام اوؤردا و هنع ةريره يبأ ثيدح نم "هدنسم" يف ىلعي وبأ جرخأو

 ءرد وهو مكحلا اذه نأ كش الو «باوصلا ىلإ برقأ فوقوملاو :يقهيبلا لاقو «هب يبهذلا هبقعتو ءهحّحصو
 نبال يراقلا هازع ام مث ؛مامهملا نبا لاق اذك «عامجإلا دنسب ركذ ثيدحلا ركذ ناكو .ءىوقأ وهو هيلع عمجم دحلا

 «تاهبشلاب دودحلا اوؤردا :ثيدحو «ةريزحلاو رصم لهأ ثيدح نم "هل ءزج" يف لب "هلماك" يف سيل يدع

 .السرم زيزعلا دبع نب رمع نع "ليذلا" يف يناعمسلا نباو ءيجكلا ملسم وبأ هجرخأ

 ورمع نب دسأو يناعنصلا ريسم نب دمحمو يدئرملا دلاخ نب زيزعلا دبع قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 - ليذه نب رفزو دايز نب نسحلاو «ديز نب دوراجلاو ةيواعم يبأو ينامحلا ىيي يبأو فسوي يبأو دمحم نب رضنلاو
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 هاتأ 0< هللا لوسر هّدرف «دحلا هيلع مقأف ءنز دق رخآلا نإ :لاقف تنك يبلا ىتأ

 | :لاقف ةعبارلا هاتأ مث «ءكلذ لثم هل لاقف ةثلاثلا هاتأ مث «ءكلذ لثم هل لاقف ةيناثلا

 :اولاق "؟هلقع نم نوركنت له" :هباحصأ هنع هلأسف ,دحلا هيلع مقأف ءنز دق رخآلا

 0 هيلع أطبأ املف «ةراجحلاب مجرف هب قلطناف لاق ؛"هومجراف هب اوقلطنا" :لاق ءال
 هديرب  انصحم ناك هنأل

 قورسم نب دمحمو مهجلا يبأ نب ديعسو ئناه نب بويأو ”كارغلا نإ نيود بحر نرخ <
 نبا هاورو .هنع بويأ نب بيعش قيرط نم لدعلا ةحلط هاورو ءالوطمو ًأرصتخم هنع مهلك مادقملا نب بعصمو
 ةفلتخم ظافلأب مهريغو ةعامجلا هجرخأ ثيدحلا اذهو ءارصتخمو ًالوطم هنع دايز نب نسحلا قيرط نم ورسح

 :مقر 0//254] دمحأو ١598[ :مقر] ملسم هحرحأ دقف ءصقنو تادايزو ءارصتخمو ًالوطم يش قرطو

 ةريره يبأ نع ١591١[ :مقر ملسمو :«18575 :مقر يراحبلا] ناحخيشلاو «هجولا اذه ريغب ةديرب نع/ا8

 ١1597( :مقر] سابع نباو ةرمس نب رباج نع ملسمو 18٠١[« :مقر] هللا دبع نب رباج نع يراخبلا هجرخأو

 هوجوو قرط هلو «سابع نبا نع مكاحلاو ؛ديعس يبأ نع ١534[ :مقر] ملسمو يراخبلا اذكو ١59[
 .مهريغ دنعو مهدنع ةريثك ظافلأو

 يبأ نبا هاور ثيدحلا :ةيناثلا هاتأ مث .رشلا يف هعوقول هسفن هب نيك «ريخلا عضاوم نع رخأتملا يأ:رخآلا نإ
 نع يأ:هنع هلأسف .اعوفرم هيبأ نع ةديرب نبا نع دئرم نب ةمقلع نع ةفينح يبأ نع ةيواعم يبأ نع ةبيش

 يف قازرلا دبع هاور ثيدحلا:خلإ هب قلطناف .كلذ ربغو ههتعو هنونحو هلقعو هركسو هوحص نم هلاح
 لازه نب ميعن نع دمحأو 54.٠0[, :مقر ]25157/٠١ هنع "

 يفو ١8101[2 :مقر ,588/5] ةديربو سابع نبا نع ةبيش يبأ نباو 7١947[« :مقر 27177/ه] ركب يبأو

 وهو دحلا ةماقإ ريخأتتك هللا لوسرب نظي فيكو «تارم عبرأ رارقإلا بوحو ىلع ةلالد تاياورلا نم ريثك

 فيسعلا ثيدح يف هركذ مدع امأو ءملسم ةياور يف امك ؛سلاحم عبرأ عقو تح هدرو هنع ضارعإلاو ءبحاو
 .مدعلا توبث مزلتسي ال ركذلاو توبثلا مدعف ؛تارم عبرأ تفرتعا نإ سينأ اي :لقي حل ثيح

 ذأ اذاحا اهليصاقت تناك نإو ملا توما فيداخألاو رايس الابد كيال ديفكا قنا محرلا :لإ مجرف

 ًاصصخم حلصي عومجملا اذهف «ةوالتلا ةخوسنم تناك نإو ةيالا "اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا" :ةءارق هديؤيو «ريهاشم

 اعطق رتاوتم عومحملا اذه لب هلاح ىلع ركبلا ىقبيو ءنصحملا تح يف (؛: :روتلاايِناَّرلاَو ةَيِناَرلال» :ىلاعت هلوق مومعل
 رم قار نسال لوقي نأ الول هللا أو :هيفو هتبطخخ قرش رمع لوق حاحصلا يف يور دقو «هل ًاخسان حلصي

 .اهتبتكل ملل باتك يف

 ١  110ف نابح نباو (ةريره يبأ نع 11 7



 انزلا دح نايب ١" دودحلا باتك

 يح ةراجحلاب هومحرف نوملسملا اد مانت راس رك اكو ىلإ فرصنا لتقلا

 986 هيف سانلا فلتخاف !"هليبس متيلخ اله' :لاقف ةييببلا كلذ غلبف «هولتق

 ةفلتخم نيماضمو ةعونتم ظافلأب مهريغو كلامو ةتسلا حاحصلا باحصأ يملسألا كلام نب زعام ثيدح مث -

 نب ةديربو «ديعس يبأو «ةريره يبأو «سابع نباو «تماصلا نب ةدابعع ةباحصلا نم ريثك نع ارصتخمو الوطم

 دقو «باتكلا ىلع ًاضيأ ا لا ثيدح وهو «مهريغو هللا دبع نب رباحو «يملسألا بيصتخملا

 ىلع رقملل تاداهش عبرأ طارتشا ىلع لدي ام امهريغو "نيحيحصلا" يف هقرط ةماع تتلامتو هتاياور ترفاظت

 «ةنالفب :لاق ؟نميف تارم عبرأ اهتلق دق كنإ :قك مبا لاقف ءدواد يبأ دنع لازه نب ميعن ثيدحا يفف .هسفن

 .دحلا ةماقإ بوجو ناكرأ نمو ةيئزملا نع لاوسلاك ءبحجاوو يرورض ًاضيأ هنأ رمألا اذه ىلإ ريشي وهو
 نب زعامو ةيدماغلا نأ ثدحتن وللا لوسر باحصأ انك :لاق هدنع هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع ثيدح يفو

 لثمو «ةعبارلا دنع امهمجر امنإو ءامهبلطي مل امهفارتعا دعب اعجري مل ول :لاق وأ ءامهفارتعا دعب اعجر ول كلام
 انبهذمف «ةيورخألا ةذحاؤملل ًامداعو «بنذلل ًارفكمو ةبوت دحلا نوك ةلأسم امأو .حاحصلا قرط يف ريثك كلذ
 ضرعتي مل ن نإو ءلوصألا بتك هب تنحش امك «تارافك تسيلو ؛ملاعلا مظنو راجزنالل تعرش «رجاوز دودحلا نأ

 .مامهلا نبا هل ضرعت ؛معن ."ةيادهلا" و وسلا را

 «اوُبات نيد لإ نوقسافْا مه كيلو: :ىلاعت هلوقل ريفكتلا مدعب ةقطان ةينآرقلا صوصنلا نأ ىلع ءانب كلذو

 «ةريثكلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ قيرطلا عاطق قح يف +:ةدئاملا» 4ٌيَزخ مهل: هلوقو «دودحملا قح يف (ه:رودلا)

 نع دئرم نب ةمقلع قيرط نم ملسم دنع زعام ثيدح يف درو دقو !فيك «يعطقلا ةقفاومل نظلا ليوأت بجيف
 «كلام نب زعامل اورفغتسا :لاقف ءسلج مث ملسف سولج مهو كولا لوسر ءاج مث" :هيبأ نع ةديرب نب ناميلس

 نأ ملعف ١555[« :مقر] هيلإ بتو هللا رفغتساف عجرا كحيو :لاقف :هيفو «كلام نب زعامل هللا رفغ اولاقف :لاق

 :اضيأ دخلا: كعب نانسسالاو بنذلا ىقيو فيولا ريغ ديلا
 بوتأو هللا رفغتسأ ا هيلإ بتو هللا رفغتسا :لاقف «ءهب ءيجو عطقف :هريغو دواد يبأ دنع صن ثيدح يفو

 :مقر يراحبلا] "نيحيحصلا" يف ةقراسلا ةيموزخملا ةمطاف ثيدح فو ءاثالث هيلع بت مهللا :لاقف «هيلإ

 لاق ءافانيتسا ةبوتلا ىلإ جتحي مل ةبوت دحلا ناك ولف ءاهتبوت تنسحو تباتف :ةشئاع قيرط نم امهريغو
 همجرو هبرض نأ رهاظلا نأل ؛رهاظلا وه هنأل ؛ةبوقعلا يف بات اذإ ام ىلع ثيدحلا لمحي نأ بجيو :مامهلا نبا

 «نيعتم هل يعطقلا ةضراعم دنع ئيظلا دييقتو «ةلدألا نيب ًاعمج هب ديقتيف هلعف ببسب هقوذل ؛هنم ةبوت هعم نوكي

 .رفاكلا ىلع دحلاب بهذملا ىلع لدتسا مث .سكعلا فالخب

 .لتقلا ةعرس يف هيلع انيومت ناكملا كلذ نع :فرصنا
 .كلذ دعب دحي الف ؛عوحر رارفلا نأ ىلع ليلد هيف ' :هليبس متيلخ اله



 انزلا دح نايب "5 دودحلا باتك

 كلذ غلبف «ةبوت نوكي نأ وحرأ انأ :لئاق لاقو «هسفن ن كلهأ زعام اذه :لئاق لاقف

 غلب املق ؛"مهنم ليل سلتلا نم ماعسق اه ول ةبوسن بات دقلا :لاقف دلك يبلا
 ويبيع

 اتوم. نوعنصت ام هب اوعنصا' :لاق ؟هدسجب ام ه اننن هينا وع اذ وق كلذ
 َّ بئاغلا وأ 00 7 3 مالك
 :لاق :ةياور فو ولعت هياحبصأ هب قلطناف :لاقزا نودااو هيلع ةالصلاو نفكلا نم

 ا روبق نونسملا هلسغ دعب

 داع مث «هّدرف انزلاب رقأف داع مث «هّدرف انزلاب رقأو لويس كللامب نب وعام ولأ

 هلقع نم نوركنت له" .36 يبلا لأسف ةعبارلا انزلاب رقأف داع مث «هّدرف انزلاب رقأف

 هيلع أطبأف :لاق راد دن عونا ل تيب نأ هب رمأف :لاق ءال :اولاق "؟ئيش

 مث هولتق ح هومجرف «سانلا هَعَبتأو «ةراجحلا ريثك عضوم ىلإ ىعسي قلطناف «توملا
 ودعيو عرسي

 لوسر هموق نذأتساف :لاق .'هليبس متيلخ الول" :لاق ع لوسرل هنأش اوركذ
 ةيعيب واذ

 ول ةبوت بات دقل" :ةتِفع لاقو :لاق «كلذ يف مهل نذأف «هيلع ةالصلاو هنفد يف دك هللا
 هدديرب

 مهنم لبق سانلا نم مائف اميات
 تاعامجو فئاوط

 وأ ؛ةيورخخأ ال ةيويند ةبوت اذه نأ وأ «لاحلا هتيصان نم رهطتلا بلطو «يربتلاو ةمادنلا روهظل :خلإ ةبوت بات

 .هب لوعفملا ماقم ردصملل ةماقإ ازوحت ةبوتلل ريمضلا :اههات ول .يحولا نم هل رهظ
 يح نب نسحلاو ىليل يبأ نباو يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاق :"راكذتسالا" يف ربلا دبع نبا لاق :ةعبارلا

 يف "نيحيحصلا" قرط هدضاعيو .[70/1؟4] تارم عبرأ رقي نح دحب ال :قاحسإو دمحأو ةبيتع نب مكحلاو
 مث «ئث مث :رذ يبأ نع دمحأ دنعو «تارم عبرأ اهتلق دق كنإ :لاقف :يئاسنلاو 5١5:[ :مقر] دواد يبألو «هنايب

 اي دغأ :هيفف ءفيسعلا ثيدح يف الإ ةدحاولا ةرملا مهوت دجوي ملو 5١5314[. :مقر ]2١75/5 عبر مث ,ثلث

 لوأ يف ناك هنأ يقهيبلا دروأ نكل «هباحصأو يعفاشلا كسمت هبو ءاهمجراف تفرتعا نإف ءاذه ةأرما ىلإ سينأ

 ."ةيادحلا" ىلع انيشاوح يف طسبلاو ءمهيلع ام سانلا ةلاهجل ؛مالسإلا

 .ةرحلا ةعقو بسني اهيلإو «ةرحلا وهو :خلإ عضوم يف



 انزلا دح نايب ٠ و دودحلا باتك

 ؛ةراجحلا ليلق عضوم يف ماق (مجري نأ كلام نب زعامب أك يبا رمأ امل : :لاق :ةياور يفو
 ةديرب

 نق لقانا نع ضرع ةنازنا رسب ننس قدقازإزا ةلعوا :مقر] دواد وبأ هجرحخأ :خلإ ةياور يفو
 يف دورملا بيغي امك ءمعن :لاق ؟اهنم كلذ ف كنم كلذ باغ يح :لاق ءمعن :لاق ؟اهتكنأ :لاقف «ةسماخلا

 نم لحرلا يتأي ام لثم ًامارح اهنم تيتأ ءمعن :لاق ؟انزلا امو يردت لهف :لاق ؛معن :لاق ؟ريبلا يف ءاشرلاو ةلحكملا
 اجما يولي ل ىف عمسف ؛محرف هب رمأف «نرهطت نأ ديرأ :لاق ؟لوقلا اذهي ديرت امف : :لاق ءالالح هتأرما

 5 يبلا تكسف «بلكلا محر محر ىح هسفن هعدت ملف هيلع هللا رتس يذلا اذه ىلإ رظنا :هبحاصل امهدحأ لوقي
 ! هلا لوسر اي ناذ نحن :الاقف «نالفو نالف نيأ :لاقف ءهيلحرب لئاش رامح ةفيجب رم ىح ةعاس راس مث ءامهنع

 امكيحنأ ضرع نم امتلن امف :لاق ؟هللا لوسر اي اذه نم لكأي نم وأ :لاقف ءرامحلا ةفيج نم الكف الزنأ :لاقف

 ١4٠0[ :مقر (*77/10] اهيف سمغتي ةنحلا راهفأ يفل نآلا هنإ هديب يسفن يذلاو هنم لكأ نم دشا ًافنآ

 نب ديزي نع دواد وبأ هجرحأ ام :اهنمو .ةيفيكلا نع دهاشلا اذكو «ءرقملا راسفتسا ىلع ثيدحلا اذهبي لدتساو

 لوسر تئا :يبأ هل لاقف «يحلا نم ةيراج باصأف «يبأ رجح يف كلام نب زعام ناك :لاق هيبأ نع لازه نب ميعن

 هللا باتك يلع مقأف تينز نإ !هللا لوسر اي :لاقف هاتأف 00
 له :لاق «ةنالفب :لاق ؟نمبف تارم عبرأ اهتلق دق كنإ لك لاقف ءتارم عبرأ اهلاق نيح داعف هنع ضرعأف
 ىلإ جرخأف ءمحري نأ هب رمأف «معن :لاق ؟اقرشاب له :لاق معن :لاق ؟اهتعماج له :لاق معن :لاق ؟اهتعحاض

 هب هامرف ريعب فيظوي عزنف هباحصأ زجع دقو سينأ نب هللا دبع هيقلف دتشي جرح ةراجحلا نم دجو املف ةرحلا

 هاورو «[4 4١15 :مقر] هيلع هللا بوتيف بوتي نأ هلعل هومتكرت اله :لاقف .هل كلذ ركذو هو يبلا ىتأ مث .هلتقف

 باصأف ريعب يبحلب باطخلا نب رمع هامر ح لتقي ملف محري نأ هب رمأف :هيف لاقو «"هفنصم" يف قازرلا دبع

 .ةينزملا راسفتسا ىلع هب لدتساو «هلتقف هسأر

 ءروث وبأو يعفاشلاو كلامو ناميلس نب دامحو نسحلا هافنف «رارقإلا ددعت طارتشا يف فلتخا دق مكحلا نأ ملعا مث

 غبرأ لقي لو ءاهمجراف تفرتعا نإف اذه ةأرما ىلع سينأ اي دغأ هلي لاق ثيح فيسعلا ثيدحب اولدتساو
 ءاملعلا نم ريثك بهذو ؟نونج كبأ :لاقف ءهرمأ ف كش هنأل ؛ازعام در امنإو ءاعبرأ رقت مل ةيدماغلا نألو «تارم

 ىليل يبأ نبا هافنو ءانؤاملع هب لاقف «سلجم وأ سلاجم ةعبرأ يف اهوك طارتشا يف اوفلتخاو ؛عبرألا طارتشا ىلع

 ملسمو 25807٠ :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" يف امو ,دحاولا سلحملا يف عبرألاب اوفتكاو .هنع ركذ اميف دمحأو

 ف وهو لك 1 لوس فقشلل دق ارنا :لاق ةريره يبأ نع يور ام وهو «هيف رهاظ ١731١[ :مقر
 ضرعأف تينز ينإ !هللا لوسر اي :لاقف ءههجو ءاقلت ىحنتف ؛هنع ضرعأف تينز ينإ !هللا لوسر اي :لاقف ءدجسم

 ؟نونج كبأ :لاقف دلك هللا لوسر اعد تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهشأ املف «تارم عبرأ كلذ نيب ىح هنع

 - هتفلزأ املف ءىلصملاب انمجرف «هومجراف هي اويهذا :386 هللا لوسر لاق ءوعن :لاق ؟تنصحأ له :لاق ءال :لاق



 انزلا دح تايب 2.55 دودحلا باتك

 كلذ غلبف ؛هومجر بح سانلا هعبتأو ,ةراجحلا ريثك اناكم هب بهذف لتقلا هيلع أطبأف
 ةسفقنب

 ءمحرلاب كلام نب زعام كله امل :ةياور فو . "يبس مديل الآ :لاق ل يببلا

 كلذ غلبف «بات :لئاق لاقو «هسفن كلهأ زعام :لئاق لاقف هيف سانلا فلتخا

 ماثف اهياتا د ا ا بحاص امبات ول ةبوت بات دقل" :لاق هللا لوسر
 عيونتلل وأ كشلل امإ ملاظ راشع يأ

 وهو قا لوسر ىلإ كلام نب 0 ءاج :ةياور يو مهنم لبقل سانلا نم

 2 لا مرو هاو هده ه6 ه1 :هنع ضرعيو ىلا هّدري كلذ لك تارم عبرأ كلذ لعفف

 8 ةرم لك يأ

 وه معن :تلق ءدحاو سلجم يف ناك هنأ يف رهاظ اذهف :مامحلا نبا لاق .هانمجرف ةرحلاب هانك ردأف بره ةراجحلا -

 دغلا نم ةيناثلا هاتأ مث «هدرف ةطوبلا ىتأ ازعام نأ ةديرب نع "ملسم حيحص" يف ام سلاجب يف اهنأ ةدافإ يف هنم رهظأ

 لسرأف ةثلاثلا هاتأف ءانحلاص نم لقعلا فو الإ هملعن ام :اولاقف ؟ائيش هلقعب نوملعت له موق ىلإ لسرأ مث ؛هدرف

 ١5965[. :مقر] همجرف ةريفح هل رفح ةعبارلا ناك املف «هلقعب الو هب نيب ا هنآ هورجاف كلايف اضرأ هيلع

 عيكو انثدح ."هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو ,"امهيدنسم" يف هيوهار نب قاحسإو 1١[ :مقر ]8/1١«, دمحأ جرخأو

 5 يبلا كلام نب زعام ىتأ" :لاق ركب يبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نع رماع نع رباج نع ليئارسإ نع
 ةعبارلا تفرتعا ول :هل تلقف «هّدرف ةثلاثلا ءاج مث هّدرف هدنع فرتعاف ءاج مث ءهّدرف ةرم - هدنع انأو - فرتعاف

 ."ةب.رمأف ءاريخ الإ ملعن ال :اولاقف هنع لأس مث ؛هسبحف ةعبارلا فرتعاف :لاق ءكمجر

 ءرخآ سلجم وهف داع مث بيغت اذإ هنإ :انلق امنإ نحنو «هتبيغ مزلتسي وهو ءيجلا ددعتب حرصف :مامهلا نبا لاق

 نإ :لاقف دي يبلا ىلإ كلام نب زعام ءاج امنإ :لاق «ةريره يبأ ثيدح نم "هحيحص" يف نابح نبا ىورو

 لثم لاقف «ةيناثلا هاتأ مث :لاقف ءجرخأف درطف هب رمأف ؟انزلا امو كيردي امو كليو:هل لاقف ءنز دق دعبألا

 لوطي امث هريغو اذهف 544.0٠[« :مقر 2547/١١ ] محري نأ هب رمأف معن :لاق ؟تحرحأو تلحدأ:لاقف كلذ

 عم دودعم ههجو ءاقلت ىحنتف :هلوق نإو ءاهيلع لوألا ثيدحلا لمحي نأ بجوف «سلاجملا ددعت يف هرهاظ هركذ

 يئاني ال هنإف «سلاجب ةعبرأ يف يأ تارم عبرأ كلذ نيب تح :هلوقو ءدحاو سلجم يف هنأل ؛دحاو رارقإ لوألا هلوق

 3٠١, ٠١5[. 5/0 :ريدقلا حتف] كلذ

 .ةملسملا هسفن ىلع رتسلا مدعو راهظإلا اذه يف همذو هحدم يف :هيف سانلا فلتخا



 اصاصق يمذلاب ملسملا لتق نايب 5 دودحلا باتك

 ملعن امو ءالقاع الإ ملعن ام :اولاق "؟ًائيش اذه لقع نم متركنأ" :ةعبارلا يف لاقف
 هلاعفأ يف ماهفتسالا ريدقتب

 ا ا نا يعل :لاق: "ورح راف هي'اويهذاف" لاق ار لإ

 هومرف :لاق دم يف اخ :لاق عرج ةراجحلا هتباصأ

 يوورسو
 عزج هامل 0 !هللا لوسر اي :اولاقف :لاق .,تكس ىتح اهديمالجب

 .هرمأ يف سانلا فلتحاف :لاق 2"هليبس ها الول" 2 يبلا لاقف «دتشي جرحف

 منار راش لال :ةفئاط تلاقو ؛هسفن كلهأو زعام كله :ةفئاط تلاقف
 رارقإلاو راتتسالا مدعل راهظإلاب

 نت ممم :لاق ؟هب عنصن امف !هللا لوسر اي را «مهنم لبقل سانلا نم مائف

 هموق يأ 2 ينل مهقفاوو
 يور دقو «'نفدلاو هيلع ير نفكلاو لسغلا نم 3 اتوم. نوعنصت

 بيطلا نم عون

 .مدقت ام د تاي دحلا|
 ن ل دع ورب ثي

 [اصاصق يمذلاب ملسملا لتق نايب]

 .دهاعمب ًاملسم دن يبلا لتق : :لاف ياملوبلا نبا نع ةعيبر.نع ةفيحوبا 05
 رلا دبع نب

 دوملج عمج ميجلا حتفب :اهديمالجب .ةنيدملا جراح ةراجحلا ريثك عضوم ءءارلا ديدشتو ءاحلا حتفب :ةرحلا ىتأ

 .ةايحلاو ةكرحلاو سفنتلا نع هسفن تكسو «تام يأ :تكس ىتح .رخصلا وهو

 زعام ثيدح يف يراقلا مالكلا لاطأ دقو :تاياورب ؟رفاكلا وأ ملسملا لثم لماعيأ .هدسحب يأ :هب عنصن امف

 .رم امك لقنلا ىلإ ةراشإ الب "ريدقلا حتف" نم لقن هلك نأ رهظ نكل «هلثم يف روصتي ال ام
 ؛ينامليبلا نب نمحرلا دبع نب دمحم دلاو «ماللاو ةنكاسلا ةيناتحتلاو ةحوتفملا ةدحوملاب هنأ رهاظلا] :ئبامليبلا نبا

 ةياور يف امك «يندملا رمع ىلوم ينامليبلا نب نمحرلا دبع هنأ رهاظلاو [سبعألا وبأ ناملس نب نمحرلا دبع وأ
 هي لا و ويل وا نع ل

 هجرخأ ثيدحلاو «دمعلاب ايمذ ارفاك يأ ادهاعم لتقل صاصقلا يف ًاملسم دي يببلا لتق يأ ا دهاعمع

 نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع يملسألا دمحم نب ميهاربإ نع رطم نب رامع نع "هننس" يف ادنسم ئطقرادلا
 قوأ نم مركأ انأ :لاقو «ءدهاعم املسم لتق دك هللا لوسر نأ :رمص نبا نع :ناعلولا نب نضكرلا ديع

 - ينامليبلا نب نمحرلا دبع نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع يروثلا انربخأ :قازرلا دبع قيرط نم ادنسمو «هتمذب
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 ةجح هب موقت ال ءفيعض هنأب ينامليبلا نباب ئطقرادلا هلعأو [6 :مقر ]2١74/9 هركذف لص يبلا نأ -

 .رطم نب رامع نع هفيعضت لقنو «هلسرأ امه فيكف ثيدحلا لصو اذإ

 كلذك ناك اذإف «نيعباتلا نم فورعم لحجر وهو «تاقثلا يف هركذو نابح نبا هقثو يامليبلا نبا نأب بيحأو

 نيعباتلا عامجإ يربطلا لقن ىح «ءاملعلا رثكأو دمحأو كلام دنعو اندنع ةجح لسرملاو ا هثيدح نوكي

 :ربلا دبع نبا لاقو «ةعدب لسرملا در :ليق يح لسرملا در ثدحف نيتئاملا سأر ىلإ كلذك رمألا لزي لو :لاق «هيلع

 لذ بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم "هدئسم" يف يعفاشلا ىور دق ًاضيأو ؛ننسلا نم رثكأ ّدر دقف لسرملا در نم
 نب نيس لعأو «تيدحلا .هلدقب نمآف هنيبلا هيلع تناقف' لاق ةمدلا لهآ نم الر لتق نيملسملا نع لجري ىتآ هنأ

 بتكي ثيدحلا يف يوقلاب سيل :متاح يبأ نبا لاقو .ىور نم لق .ءفورعم. سيل :يئيدملا نبا لاق «نوميم
 ئيعلا لاق اذك ئىطخي ارو :لاق «تاقثلا يف هركذ نابح نبا نأب بيحأو ءءافعضلا ف يراخبلا هركذو «هثيدح

 الو ء[١ 10 :مقرإ ' 'تيرقتلا" يف رجح نبا لوق ىلع ةسداسلا ةبئرملا نم قدا نيس *لوقأ "ةيانبلا" يف

 اذإو كسوف ادن ينامليبلا نبا ثيدحل ادهاشو اذيوع رشي نأ دف لقأ ال هنأ ىلع «ةبترملا هذه ثيدح رع

 وهو يراخبلا دنع يلع ثيدحب مهريغو دمحأو كلامو يعفاشلا جتحا ام ىلع ثيداحألا يف فالتخالا ءاج

 ءامد ةمصع نأل ؛انعم وهو سايقلا ىلإ ريصملا بجو «نتملا ةهج نم يواحطلا هيف ملكت دقو ؛ةفيحصلا ثيدح

 مهئاسنب يازلا دحيو ؛مهنم قراسلا عطقي ىح «ةحيرصلا ثيداحألا نم رثكيو ءاعامجإ ةتباث مهلاومأو ةمذلا لهأ
 يعازوألا لاق يعفاشلا لوقبو «يبعشلاو يعجخنلا لوقو انبهذم اذهو «ىلوأ مهمد ةمصعب لتقي نألف مهل فذاقلاو

 .نسحلاو ءاطعو رهاوظلا باحصأو رفزو يروثلاو روث وبأو
 نب ةبابش نع مئيهلا نب ةدبع نب دمحم نع يخلبلا دهازلا ةمادق نب دمحم قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ دهاعمج

 لاقو «ينامليبلا نب نمحرلا دبع نع ؛يأرلا ةعيبر وهو نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع هدنسب مامإلا نع راوس
 نبا نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع لالب نب ناميلس انثدح «رماع وبأ انثدح «قوزرم نبا انثدح :يثراحلا

 . فاو نط ل وأ انآ :لاقو هقنعتزيطم ةقدلا لها ند اذهان لك دق قيفلسملا نم لسرر أ 22 نلا»نأ :ناملزلا
 نأ :هثدح «نامليبلا نب نمحرلا دبع نع ةعيبر نع لالب نب ناميلس نع ' 'هليسارم" يف دواد وبأ هجرخأو 2"هتمذب

 انأ : :لاقو ؛هقنع برضف لك هللا لوسر همدقف «ةمذلا لهأ نم ادهاعم لتق نيملسملا نم لحرب يأ هلك للا لوسر

 نبا نع ينامليبلا نب نمحرلا دبع نع ةعيبر قيرط نم ًالوصوم ًاعوفرم نيطقرادلا هجرحأو ءهتمذب إو نم ىلوأ
 هلصوب درفت :لاقو ١58[« :مقر «184/9] هتمذب فو نم مركأ انأ :لاقو ءدهاعمب ًاملسم لتق هنأ :هعفر رمع

 نب رامع هيف :يقهيبلا لاقو ءرمع نبا ركذي ملق ةعيبر نع جيرح نبا هاور دقو «ةعبير نع ىيي يبأ نب ميهاربإ
 9 .ميهاربإ نع يعفاشلا هجرخأ كلذكو «كلذك ميهاربإ نع ظوفحملاو ءأطخلا ريثك رطم



 اصاصق يمذلاب ملسملا لتق نايب 451 دودحلا باتك

 ."'هعتمذب ىفوأ نم قحأ 0 :لاقف

 يبأ نبا ينامليبلا نباو ةعيبر نيب نأ يقهيبلا همعز امو .كلذك هب ةعيبر نع يروثلا نع قازرلا دبع هحرخأو -

 نع بوقعي نب هللا دبع نع بهو نبا نع "ليسارملا" يف دواد وبأ ىورو «تاياورلا هطلغب دهشت هنم طلغف ىيي
 انأ :لاقو :ةليغ هلتق رفاكب املسم ربي موي كك هللا لوسر لتق :لاق «يمرضحلا حلاص نب زيزعلا دبع نب هللا دبع

 .هتمذب ىو نم قحأ وأ ىلوأ
 نبا هركذ ينامليبلا نبا ثيدحو ]٠١7/7[« ينامليبلا نبا ثيدح لثك. ردكنملا نبا ليسارم نم يواحطلا ىورو

 «لاجرلا يف دشأ وهو مزح نبا هحرجي مل عومسم ريغ ينامليبلا نبا حرج نأ ملعف «لاسرإلا ريغب هبعي ملف مزح

 ,ةودق ةمئألا ءالؤه ىفكو «ةعيبر نع يروثلاو كلامو ةفينح وبأ ةمئألا هاور لسرملا اذهو «نابح نبا هقثوو
 ءافيعض ولو رخخآ دنس وأ لسرب. دضتعا اذإ ةجح هنأ ًاضيأ موصخلا قفتا دقف هفعض ملس ولو «ةجح اندنع لسرملاو

 ول هنأ عم اضيأ ةحيحضلا نابخألل اضراعم ًاضواقم نوكيف زيزغلا دبع نب هللا دبعو ردكنملا نبا لسرع دضتعم اذهو
 .ةحيحصلا ججحلا نيب اميف حيجرتلا ىلع مدقم قيفوتلاو «ةجح هحولص يف ةيرم الف ةبترملا هذه هغولب مدع ملس

 دنع اميسال «ةضراعملا نم نوهأ صيصختلاو «يبرحلا رفاكلا ىلع حاحصلا يف ةفيحح يبأ ثيدح لثم لمحيف

 هيف لاطأو .ربدتف :داهتجالاو سايقلاو يأرلا يح ءيش لكب اصوصخم حلصي نبظ ماعلا نأب ةلئاقلا هبازحأو يعفاشلا

 نأب يقهيبلا هبقعتو «ةنيفجو «نازمرهلاو «ةؤلؤل بأ ةصقو ءرمع نعط ةصق نم "راثآلا حرش" يف مالكلا يواحطلا
 هيفاني هنأب هنع بيحأو ءرمع هل ضرفو ملسأ دق لب «رفاك هنأ ملسي ال نازمرهلاو مالسإلا يعدت ةؤلؤل يبأ ةنبا
 .هللا امهدعبأ :سانلا لوقيو «ةنيفجو نازمره ريغب هلتق نامثع ديري نأ لاحمف «هللا امهدعبأ :مهوق

 سابع نباو ؛يئاسنلاو 175١[ :مقر] دواد يبأ دنع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح يف درو دقو :خلإ لاقف
 رفاكلاب دارملا نأ ملعف ؛.هدهع يف دهع وذ الو ءرفاكب ملسم لتقي ال الأ :اعوفرم | :مقر] هحام نبا دنع

 .ةمذلاب ةمصعلل صاصقلاب ءافولاو :هتمذب ىفوأ .همد ةمرحل ؛هلتقب ملسملا لتقيو «يمذلا ال يبرحلا



 تامهملاب ثعبلل ةيصولا نايب 4.54 داهجلا باتك

 داي :نياتك"

 [تامهملاب ثعبلل ةيصولا نايب]
 لعج" لي هللا لوسر لاق :لاق ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ ١-2

 0 نم لجر نم امو مقاهمأ 0 دعا ىلع نيدهاحما ءاسن ةمرح هللا

 ."مكنظ امف «صتقا :ةمايقلا موي هل ليق الإ هلهأ ف نيدهاحملا نم ادحأ نوخبي

 ناك :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ 1

 /١841[ :مقر] ملسم هجرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع ينامحلا ىيحي يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 فلغي نيدعاقلا نم لحجر نم امو :ظفلب ةديرب ثيدح نم [ 8 :مقر] يئاسنلاو |[ :مقر] دواد وبأو

 .مكنظ امف .ءاش ام هلمع نم ذحأيف ةمايقلا هوي هل فقو الإ مهيف هنوخيف هلهأ يف نيدهاجا اك

 .ًالسرم نوكي الف هيبأ نع ةديرب نبا نع :"دنسملا حرش" ةحسن قو :ةديرب نبا نع
 :مقر] دواد وبأو ١851[ :مقر] ملسمو [؟5071 :مقر ,8ه1/0] دمحأ هاور ثيدحلا :خلإ ءاسن ةمرح

 دنسلا اذه يف مامإلا ظافلأ وحن ةفلتخم قرطب هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع ١84[ :مقر] يئاسنلاو 7
 ."دنسملا اذه حرش" يف يراقلا لاق اذك ًالوطم اهيلع ةدايزب

 «نسحلا نب دمحمو «ليذحلا نب رفزو «دايز نب نسحلاو ءفسوي يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :حلإ ةفينح وبأ
 «ئرقملاو «ناعنصلا ديعس وبأو ءقورسم نب دمحمو ءبعصم نب ةجراخو «ةفينح يبأ نب دامحو «نعم نب مساقلاو
 مقتاياور ضعب يف صقنو ةدايزب مامإلا نع مهلك تارفلا نب نسحلاو ؛ئناه نب بويأو ؛مهحلا يبأ نب ديعسو
 نب نسحلا قيرط نم ورسح نبا هاورو ."اديلو" :هلوق ىلإ ئرقملا قيرط نم ةحلط هاورو «ةبيرغ ظافلأ ئرقملا دنعو
 ةزمحو يئاطلا دواد ةفينح يبأ نع هاور نممو :يئراحلا لاق ءفسوي يبأ قيرط نم ينانشألا هاورو «هنع همامتب دايز
 نم اضيأ ملسم هحرخأو .هجولا اذه نم يراخبلا الإ ةعامجلا هاورو ءرشع ةسمخ ددعلا لمكف تايزلا بيبح نب

 .[١؟5/١؟] دئثرم نب ةمقلع نع يروثلا قيرط نم يواحطلاو «هوحن نرقم نب نامعنلا قيرط
 هحام نباو 25517 :مقر دواد وبأو ١504 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ١7١[ :مقر] ملسم هاور :ةديرب نبا
 نب ةمقلع نع نايفس قيرط نم ريسلا باتك رخاوأ ف يذمرتلا هجرحأ :خلإ ناك لاق .ةديرب نع [1808 :مقر
 - ةصاخ يف هاصوأ شيح ىلع ًاريمأ ثعب اذإ ُدي هللا لوسر ناك :لاق هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم



 تامهملاب ثعبلل ةيصولا نايب ؛54 داهجلا باتك

 1 د

 نَم اولتاق هللا ليبس يف ا :لاق مث 0 وا

 هاضرل نيبلاط راما نييععسم 0 ركسعلا نم هعم راس نم

 اذإف ءاريبك اخيش الو ذبل اولتقت 3 0 الو اوردْغت هلو اولُغت هل هللان نفك

 غلاب ريغ ًاريغص ًادولوم

 اوبأ نإف ءةيردلا ءاطعإ ىلإ مهوعداف 7 نإف «مالسإلا ىلإ مهوعداف مكودع متيقل
 ةمذلا لهأ اونوكيل

 ؛اولعفت الف ىلاعت هللا مكح ىلع اولزنت نأ مكودارأف نصح لهأ مترصح اذإف ؛مهولتاقف

 ا ا رفك نم اولتاق ادلب كايف يفو هللا مسب اوزغا :لاقو ء رع نيلبنلا نقع ومنو ها قرش ينك

 وأ لاصخ ثلث ىدحإ ىلإ مهعداف نيكرشملا نم كودع تيقل اذإف ءاديلو اولتقت الو ءاولثمت الو ءاوردغت الو

 .نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلاو «مالسإلا ىلإ مهعدا ؛.مهنع فكو مهنم لبقاف كوباحجأ اهتيأ لالخ
 مهأ مهربخأف اولوحتي نأ اوبأ نإو ءنيرحاهملا ىلع ام مهيلعو نيرحاهملل ام مه نإف كلذ اولعف نإ مهنأ مهربحأو

 ءاودهاجي نأ الإ ءيش ءيفلاو ةمينغلا يف مه سيل بارعألا ىلع يرحي ام مهيلع يرجي نيملسملا بارعأك نونوكي

 مط لعجت الف هيبن ةمذو هللا ةمذ مهل عع نا كا وقار أن نظفت قر رفا اذإو ءمهلتاقو مهيلع هللاب نعتساف اوبأ نإف

 مكل ريخ مكباحصأ ممذو مكممذ اورفخت نأ مكنإف ءكباحصأ ممذو كتمذ مه لعجاو «هيبن ةمذ الو هللا ةمذ

 مهولزنت الف هللا مكح ىلع مهولزنت نأ كودارأف نصح لهأ ترصاح اذإو «هلوسر ةمذو هللا ةمذ اورفخت نأ

 ١[. 408 :مقر] اذ وحن وأ ءال مأ مهيف هللا مكح بيصتأ يردت ال كنإف ءكمكح ىلع مهزنأ نكلو
 رخآ قيرط نم هجرخأ مث .حيحص نسح ثيدح ةديرب ثيدحو «نرقم نب نامعنلا نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق
 اذكه هيلع هللاب نعتساف اوبأ نإف «ةيزجلا مهنم ذحف اوبأ نإف :هيف دازو :لاق «هانعم, هوحن ةمقلع نع نايفس نع

 .ةيزللا رمأ هيف ركذو يدهم نب نمحرلا دبع نع راشب نب دمحم ريغ ىورو «نايفس نع دحاو ريغو عيكو هاور
 وزغلاو «نيملسملاب نسحلا عنصلاو ءاقتالا :رومأ ةدعب رمأ ثيدحلا يفو «هنتمو مامإلا دانسإ وحنب نايفس ةياور اذه

 ىمنو ءاثلاث لاتقلاو ايناث ةيزحلا ىلإو «ًلوأ مالسإلا ىلإ ةوعدلاو ءرافكلا لتقو هللا ليبس فو هللا مسب لوقب ًاثدتبم
 مكح ىلع ليزنتلاو ؛هلوسرو هللا ةمذ ءاطعإو خياشملاو نايبصلا لتقو «ةلثملاو ءردغلاو ؛لولغلا :رومأ ةدع نع

 .هللاب انيعتسم عورشلا ىلإ داشرإ ًاضيأ ثيدحلا يفو هللا
 .ةمينغلا يف ةنايخلا وهو «لولغلا نم رصن باب نم :اولغت ال .ةئام عبرأ هاصقأ ًاليلق اركسع :ةيرس وأ

 [ ريك اهيفتلو :ةياور فو :حرشلا ةحسن يف] :ًاريبك اخيش الو .ةعيدنملاب دهعلا اوضقنت ال يأ :اوردغت الو

 55١[. 54 :مقر] ةأرما الو :"دواد يبأ" يفو كلاتقلا ىلع ردقي ال ايناف



 راغصلا يبسو رابكلا لتق نايب 52 داهجلا باتك

 ادب امب هيف اومكحا مث .مكمكح ىلع مهولزنأ نكلو هللا مكح ام نوردت ال مكنإف

 نأ مكنإف ءمكئابآ ممذو مكممذ مهوطعأف هللا ةم ذ مهوطعت نأ 0 نإف ءمكل

 مكودارأ نإف" :ةياور يفو . 'مكتبقر ي هلا مد اورق نأ نم نوه مكذب اورف
 رسيأو فحأ

 نكلو 0 ةمذ الو هللا ةمذ مهوطعت الف «هلوسر قو هللا ةمذ رطل نأ

 رسيأ مكئابآ ممذو مكممذ اورفخت نأ مكنإف ,مكئابآ ممذو مكممذ مهوطعأ
 ا . ةمقلع نع دواد وبأ هاور

 .ةلثملا نع ىف هللا لوسر نأ :هيبأ نع ةديرب نبا"نع ةمقلع نع ةفينح وبأ 8

 يراخبلا هاور ناميلس_دئرم نبا
 [راغصلا يببسو رابكلا لتق نايب]

 وام «نعم نب مساقلاو ”ا نب ليعامسإ نع ةفينح وبأ #9

 .ازوحت "مكنإ" ربح ةلمحلاو ءردصملا ليوأتب ًادتبم :لإ اورفخت نأ .اولبقت الف :ةدايز :حرشلا ةخسن يف :مهوطعأف

 «ةديرب ثيدح نم هانعمب ملسم هاور ثيدحلاو «هنع ديزي نب هللا دبع قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 نبا جرخأو هداك ,هه١١ :مقر] سابع نبا ثيدح نمو «يراصنألا ديزي نب هللا دبع ثيدح نم يرامخبلاو

 يف يناربطلاو 217847 :مقر 50/4*2] نيصح نب نارمع نع "هكردتسم" يف مكاحلاو «"هننس" يف هحام
 18486 :مقر ]4١05/117« ةلثملا نع ىمن :اعوفرم مهلك ةبعش نب ةريغملا نعو رمع نبا نع "ريبكلا"
 .يملسألا بيصحلا نب ةديرب :هيبأ نع .ةريثك قرط هيفو «[834 :مقر ٠٠/2381و

 يف مكاحلا هاور هنيعب ثيدحلاو ءاهلاثمأو ناسللاو نذألاو فنألاك فارطألا عطق :ميملا مضب يهو :ةلثملا نع ىف

 هباحصأ نضعبل 157+ ةتاصيإ ثيدح قبس دقو اضن ةريغملا نعو رمع نبا نع يناربطلاو ,نارمع نع "هكردتسم"

 اخيش الو ءاديلو اولتقت الو ءاوردغت الو ءاولثمت ال :لاق ثيح مالسإلا زازعإل برحلا راد ىلإ نيهجوتملا ماركلا
 :مقر ]2388/1١4 دمحأو [4447 :مقر] يئاسنلاو [2051© :مقر يراخبلا] ناخيشلا ىورو .ثيدحلا ًاريبك

 .يراقلا لاق اذك ناويحلاب لثم نم هللا نعل :لاق التيلع هنأ :رمع نبا نع ١"[

 نع ريمع نب كلملا دبع نع هئيدح نم هلثم مامإلا نع فسوي يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :ةفينح وبأ

 تبنأ مل نودجوف «هقنع اوبرضاف تبنأ ناك نإف اورظنا :لاقف ةظيرق موي ٌدي يبلا ىلع تضرع ظفلب ةيطع

 ليعامسإ لاقو «هدح نع هيبأ نع ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإ قيرط نم اضيأ يئراحلا هاورو ,يليبس يلف
 - دلي يبلا ىلع ةظيرق موي انضرع :ظفلب ريمع نب كلملا دبع انريخنأ نعم نب مساقلا هب نربحأو :دامح نب



 راغصلا يبسو رابكلا لئق نايب 4ع داهجلا باتك

 ا ع و ا

 ايران نع

 .ةلئاقلا 0

 0 قاع وبرشألا كسا ناك نإف ء ورطنا لاق 2 ل ىلع 0 :لاق
 اورصبأو اولمأت ةظيرق حتتف موي

 لك يبلا ىلع تضرُعف ةظيرق يبس نم تنك :لاق :ةياور يفو «يليبس يلخف تبنأ م
 غولبلا ةمالع دوجو مدعل ةناعلا رعش

 .يبسلاب يوقحلاف تبثأ مل ينودحوف يناع يف اورظنف
 ءاسنلاو راغصلا نم

 00 :سايع نبا نع مسقم نع مكحلا نع ىليل يبأ نباو ةفينح وبأ ١*-
 ةبتع نب

 نع امهالك رفزو ليبنلا مصاع يبأ قيرط نم ًاضيأ يئراحلا هاورو «يبحتسا تبني مل نمو «لتق تبنأ نمف -
 ةحلط هاورو ,يبسلاب ينوقحلأف تبنأ مل ينودحوف قناع يف اورظنو ينوضرعف ةظيرق يبم نم تنك :ظفلب مامإلا

 يذمرتلا] ةعبرألا هجرخنأ ثيدحلاو «مامإلا نع فسوي يبأ قيرط نم رفظملا نبا هقيرط نمو ءورسحخ نباو لدعلا
 714١2/؟] مكاحلاو [54054 :مقر دواد وبأو 25514١ :مقر هجام نباو ,347. :مقر يئاسنلاو ١584 :مقر

 ]2١١8/5 يواحطلا هجرحأو ءنعم نب مساقلا ظفلب 478٠[ :مقر ]١1١/*2٠١ نابح نباو ١55748[ :مقر

 .مالكلا طسبو قرط نم 8

 هيبأ مسا ىلع فقأ مل :ربلا دبع نبا لاق «ةظيرق نب نم ةمجعملا ءاظلا رسكو ءارلا حتفو فاقلا مضب :يظرقلا

 قناع اوفشكف :هيفو «يمرادلاو هجام نبا هاور :خلإ انضرُع .هريغو دهاحب هنع ىور «هنم عمسو دل يبلا ىأر

 نع عيكو نع دانه نع مكحلا ىلع لوزنلا باب يف يذمرتلا هحرخأو ؛يبسلا يف ينولعجف تبنت مل اهودجوف
 تبنأ نم ناكف «ةظيرق موي ٌد هللا لوسر ىلع انضِرُع :لاق يظرقلا ةيطع نع ريمع نب كلملا دبع نع نايفس

 نسح ثيدح اذه :لاق ١584[.« :مقر] يليبس يلخف تبني مل نميف تنكف «هليبس يلخ تبني مل نمو «لتق
 وهو «هنس الو همالتحا فرعي مل نإ اغولب تابنإلا نوديري مهنأ ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو «حيحص

 .غولبلا ليلد ةناعلا رعش تابن نأ نيح فسوي يبأ لوق اذه مث .قاحسإو دمحأ لوق

 نع كلملا دبع نع دانسإلا اذهبي يمرادلا ظفلو :يبسلاب وقحلأف ."ماق" ظفل حرشلا ةحسن يف سيلو :ماق

 (يثراحلا هجرخأ ام ىلع فسوي وبأ امهنع هاور اذكه :خ! ةفينح وبأ .ةظيرق موي نيعي نولتقي ملف :ةيطع

 ."همجعم" يف اضيأ يناربطلا هاورو ؛دانسإلا حيحص :لاقو ؛مكاحلاو يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو

 .لوألا رهاظلاو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع وأ نمحرلا دبع نب دمحم :ىليل يبأ نباو



 سمنخلا عيب نع يهنلا نايب 1 داهجلا باتك

 الام هتفيجب نوكرشملا ىطعأف قدنخلا يف لتق قدنخلا موي نيكرشملا نم ًالجر نأ
 هموي وأ هسفن يف بازحأل | موي 1

 .كلذ نع 525 هللا لوسر ممهاهنف
 عيبلاو ذحألا نع

 [سمخلا عيب نع يهنلا ناي

 نأ ربيخ موي دن هللا لوسر ىف :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -

 .مسقي ىح سمخلا ع ابي
 ةليرنحلا نيج

 نع مكحلا نع ىليا يأ نبا نع نايفس قيرط نم ريسألا ةفيج ىدافت ال باب يف يذمرتلا هجرخأ :خلإ الجر نأ

 :مقر| مهعيم نأ ل5 يبلا ىبأف ءنيكرشملا نم لحجر دسح اورتشي نأ اودارأ نيكرشملا نأ : :سابع نبا نع مسقم

 د اق ةاطرأ نب جاجحلا هاورو ؛مكحلا ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «65

 :ليعامسإ نب دمحم لاق «هثيدحب جتحي ال ىليل يأ نبا :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس :نسحلا نب دمحأ لاقو ءمكحلا

 ؛هيقف قودص وه ىليل يبأ نباو ءائيش هنع يورأ الو هميقس نم هثيدح حيحص فرعي ال نكلو قودص ىليل يبأ نبا
 نأ ملعف .ةمربش نب هللا دبعو ىليل يبأ نبا انؤاهقف :لاق هنأ يروثلا نايفس نع يور مث .دانسإلا ف مهي امبرو
 هنإ :"بيرقتلا" يف لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو «ةفيحلا عبب عنتميف «هب جتحيف نسحلا ةجرد نع لزني ال ثيدحلا

 :ةكئالملا مرقت ال ةثالث :هديؤي :خلإ مهاهنف .اهدبو هتفيج ذحأ ببسب :هتفينج .[؟5951 :مقر] ةيناثلا نم ةقث

 هنع هجرخأو ع[ 5 ٠ :مقر] رامع نع دواد وبأ هجرخأ ءأضوتي نأ الإ بنجلاو «قولخلاب خمضتملاو «رفاكلا ةفيح

 .ةالصلل هءوضو ًاضوتيف ماني وأ لكأي نأ هل ودبي نأ الإ :"ًاضوتي نأ الإ" ناكم :هيفو «"ريبكلا" يف ىناربطلا

 يذمرتلا هاور ثيدحلاو «مامإلا نع رانيد نب نامثع قيرط نم رفظملا نباو يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 قبح مئانغلا ءارش نع ىف :ظفلب يردخلا ثيدح نم ٠١7٠0[ :مقر 278/5 يقهيبلاو +١57[ :مقر]
 :مقر] دواد وبأو ]٠١8/4[ دمحأو «منانجلا عب نعاوج :ةريره يبأ ثيدح نم |3755 :مقر] 0 وبأو ءمسقت
 نبا قيرط نم يقهيبلاو ءمسقي 0 ا عاتبي نأ رضألا ةوويلاو هللا نقف ئرمال لحي ال :ظفلت .اضيأ [؟١ ه8

 ءل581١٠ :مقر 7”؟ه/ه] ا ل :هعفر سابع نبا نع دهاحجمب نع حيجب يبأ

 دهاجمب نع حيجن يبأ نبا نع بيعش نب ورمع نع ديعس نب ىيي نع نامهط نب ميهاربإ ثيدح نم يئاسنلاو
 نب نمحرلا دبع قيرط نم يمرادلا هاور :خل! هللا لوسر ىمك .نويعبات ةعبرأ هيفف :يبهذلا لاق «[15545 :مقر]
 .اعوفرم ةمامأ يبأ نع لوحكمو مساقلا نع رباج نب ديزي

 «[7 4075 :مقر 2394/] "مسقت ىح ماهسلا عابت نأ ىف" :ًاعوفرم ةمامأ يبأ نع يمرادلا هاور :خإ عابي نأ
 .ةمامأ يبأو لوحكمو نمحرلا دبعو ةماسأ يبأو ديمح نب دمحأ نم تاققث مهلك هلاجرو ,.حيحص دانسإلاو



 سمخلا عيب نع يهنلا نايب ال“ داهجلا باتك

 نم ائيش ْمِسِقُي مل دك يبلا نأ :سابع نبا نع مسقم نع ةفينح وبأ بنام

 .ةنيدملاب همَدَقَم دعب الإ ردب مئانغ

 نم ىراسألا هعمو ةنيدملا ىلإ لبقأ اةتِلع هنأ :يالطسقلل "بهاوملا" يفو :يراقلا لاق :خإ ردب مئانغ نم

 قيضم نم جرح املف «نازام نب نم بعك نب هللا دبع هيلع لعجو ءمهنم بيصأ يذلا لفنلا لمتحاو «نيكر شملا
 همدقك. دارأ سابع نبا لعلو .ةمينغلا :ءافلاو :نونلا حتفب لفنلاو .ءاوسلا ىلع نيملسملا نيب لفنلا مسق ءارفصلا

 226 هنع'يهنلا تبث دقو لعف اذه :تلق .ملعأ هناحبس هللاو ؛هلوخد مكح ءيشلا براقم ىطعي دقو «ههحوت

 نبا اهنم ريثكب جتحا دق ةحح اهلك مامإلا تاياورو ءاعوفرم رمع نبا نع عفان نع مامالا ةياور نم رم امك ًالوق
 ؛ةمسقلا لبق ماهسلا عيب نع يهنلا يف احيرص يمرادلا ةياور نمو «هديناسم نم اذخأ "ةيادهلا حرش" يف مامهلا

 قبح مئاغملا ءارش نع هن هللا لوسر ىف" :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلا ىورو ءديناسألا حصأ هدانسإو

 .بيرغ ثيدح اذهو «ةريره يبأ نع بابلا يفو :لاق ١577[« :مقر] "مسقت

 انهه حيحصلا نأ ىلع قرطلا ددعتب ربجني فعضلاف ملس ولو «درفتلاب لب ًافيعض وأ اركنم ًابيرغ سيل هنكل :لوقأ
 نع يهنلا ثيدح وهو ثيدحلا نإ :"ةيادلا حرش" يف مامهلا نباو ئييعلا هلاق ام مهفي ال اذه ىلعف ءدوجوم اضيأ
 بيرغ هنأ ال "ةيادهلا" يف هركذ يذلا ظفللاب بيرغ هنأ دارملا نأب يراقلا لوأتو ؛هل لصأ ال بيرغ ةمينغلا عيب

 .تبثي ال ةمينغلا عيب نع يهنلا قلطم نأ امهضرغ لعل :تلق .مامإلا هاور يذلا ثيدحلا نم ذخوؤي هنإف «ئيعملاب

 يف زوحت ال ةمسقلا نأ امأو ؛ةمسقلا دعب يهنلا ديفي الف ديقم وهو ءمسقت ىح :هلوق يف ةياغلاب ايغم لب ثيدحلاب

 ماقملاو «ةرداصملا ىلإ رمألا رجني لب يعفاشلا هملسي ال عازنلا لوأ وهف ؛مالسإلا رادب زارحإلا دعب لب ّودعلا راد

 .اهريغو "ةيادهلا" حورش يف طوسبم



 تاهبشلا نع بانتجالا نايب ءا/ عويبلا باتك

 ع ويبلا تاك

 |[ تاوبحلا نيف :باعكلا نام

 نفا يلعبوا بح :لاق ؛يبعشلا نع نسحلا نع ةفينح وبأ -508

 ليعارش نب رماع

 ملغ تاهدشم كلذ: عير مرار ل لاقل" وروي ل لرضر تع
 ع ا هليش ىنح ال خضاو

 ' "هضرعو هنيدل أربغسا تاهبشلا ىقتا نمف «سانلا نم ريثك
 ةءاربلا بلط

 .هللا دبع نبا وأ يرصبلا :نسحلا نع .يضارتلاب لاملاب لاملا ةلدابم :عيبلا :عويبلا باتك

 ظافلأب يبعشلا نع ةاورلا فالتخاب ًاعوفرم ريشب نب نامعنلا نع يبعشلا قيرط نم ةمئألا هاور :ّلإ لوسر تعم

 نم هيلع هبش ام كرت نمف «ةهبتشم رومأ امهنيبو نّيِب مارحلاو نيب لالحلا :عويبلا يف يراخبلا يفف «ةبراقتم ةعونتم
 نم هللا ىمح يصاعملاو «نابتسا ام عقاوي نأ كشوأ مثإلا نم هيف كشي ام ىلع أرتجا نمو «كرتأ نابتسا امل ناك مثلا

 اعيش قياوراام# ناش أن ناسح لوقب تاهبشملا رسف مث ١ :مقر] ةعقاوي نأ فلشاوي؛ نمحلا لونغ عتري

 دقف هضرعو هنيدل ءاربتسا اهكرت نمف :هيفو يذمرتلا هجرخأو «كييري ال ام ىلإ كبيري ام عد «عرولا نم نوهأ
 :يراقلا لاق ءريشب نب نامعنلا نع يبعشلا نع دحاو ريغ هاور دق :لاقو .هحًّحصو هنّسحو ©١١١[« :مقر] ملس
 ةراشإلا تمدق امك هيلع مالكلا تحضوأ دقو «يوونلل نيعبرألا" يف ركذ ام ىلع ةعامجلا هاور هلوطب ثيدحلاو

 11/5 كلو لاب نإ كلييزو ان يرق ا وذ قرط يروق :لاوافلا داعوقزم رمغ قعرو اربظلا ككيدتيس قون ملل

 نع 97١١[ :مقر ]١59/4« مكاحلاو 00 :مقر] هجام نباو [77١؟“ :مقر] "يذمرتلا" يفو ء[١897 :مقر

 ."هنع افع ام وهف هنع تكس امو «هباتك يف هللا مرح ام مارحلاو هباتك يف هللا لحأ ام لالحلا" :ناملس

 ءايشألا يف لصألا نأ ةيعرشلا ةلدألاب تبث دقف الإو ءطوحألاو ىوقتلاب ذحألا ىلع ءانب مكحلا اذه نأ ملعا

 كسمتو «"حيضوتلا" يف هيلع لدتسا دقو ,"توبثلا ملسم" يف امك ةيعفاشلاو ةيفنحلا روهمج بهذم وهو «ةحابإلا

 :ليقف «تاهبتشملا مكح يف فلتخاو .يرابلا حتف نع ينالطسقلا لقن عضاوم ةدع يف "حيولتلاو حيضوتلا" يف امي

 قحلا دبع خيشلا ةحابإلا لصأ تبثأ دقو .عرشلا لبق اميف فالخلاك وهو فقولا :ليقو «دودرم وهو :ميرحتلا

 رابخداو ةينآرقلا صوصنلا نم ثيدحلا حارشو ءاهقفلاو نيملوصألا روهمجو «"ةاكشملا" حرش يف يراقلا يلعو
 . "راتخملا ردلا حرش راتحما در" يف يماشلا ةمالعلا ةحابإلا ققحو «ةريثكلا راثآلاو

 ثعب ىلاعت هللا نأل ؛ةهبتشم اهسفن يف اهنأ ال مارحلا نم مأ لالحلا نم يهأ يردي ال سانلا ضعب ىلع :تاهبتشم

 1 1/4] "يراسلا ةاشرإ" .ينامركلاك يوامربلا هررق اذك مهنيد يف هنوحاتحي ام عيمج ةمألل انيبم دي هلوسر



 ابرلاو رمخلا ىلع نعللا نايب 3 ظ عويبلا باتك

 [ابرلاو رمخلا ىلع نعللا نايب]
 ,رمخلا تنعل :لاق رمع نبا نع ريبح نب ديعس نع دامح نع ةفينح وبأ 326 7-

 يثراحلا هاور اذك [ثيدحلا هحوأ ةرشع ىلع رمخلا تنعل :اعوفرم رمع نبا نع هجام نبا هاور] :خلإ ةفينح وبأ

 دبعو ةمقلع يبأ نع دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو ءكلذك ورسخ نبا هاورو «مامإلا نع دايز نب نسحلا قيرط نم
 ءاهيقاسو ءامراشو ءرمخلا هللا نعل :ظفلب هركذف «لوقي امك رمع نبا اعمس امهنأ يقفاغلا هللا دبع نب نمحرلا

 :لاقو هجام نبا هحرخأو ؛[575"1 :مقر] هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو ءاهرصتعمو ءاهرصاعو ءاهعاتبمو ءاهعئابو
 هنع ىور :سنوي نبا لاقو «هفرعأ ال :نيعم نبا لاق يقفاغلاو 58٠|2 :مقر] ا لدب مهالوم ةمعط يبأ

 .زيزعلا دبع نب رمع ىلوم ةمعط وبأو «ءاهقفلا دحأ سابع نبا ىلوم ةمقلع وبأو «هريغو شايع نب هللا دبع
 هللاب دهشأ :درو [رخألا تاياورلل قفاوملا رهظألا وهو «بئاغلا ثنوملا وأ ملكتملا ةغيصب] :خلإ رمخلا تنعل

 ."هباقلأ" يف يزاريشلا هجرحأ ,نثو دباعك رمخلا نمدم نإ !دمحم اي :ليئربج يل لاق دقل هلل دهشأو

 :ةرشع رمخلا يف دلو هللا لوسر نعل" :اعوفرم سنأ نع [١؟90 :مقر] يذمرتلا جرخأ :لإ رمخلا تنعل
 :لاق "هل ةارتشملاو ءاحل يرتشملاو ءاهنمث لكآو ءاهعئابو «هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو ءاميراشو ءاهرصتعمو ءاهرصاع
 .325 يبلا نع رمع نباو دوعسم نباو سابع نبا نع اذه وحن يور دقو «سنأ ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه
 اهرخاآ نع ةرقبلا ةروس تايآ تلزن امل :ةشئاع نع يراخبلا يفف «رمخلا عيب ةمرح ىلع ننسلا ترفاظت دقو

 :ةكمب وهو حتفلا ماع لوقي هلك هللا لوسر عمس هنأ :رباح نعو «رمخلا ف ةراجتلا تمرح :لاقف هدو يبلا جرح

 «نفسلا اهب ىلطي اهنإف «ةتيملا موحش تيأرأ !هللا لوسر اي :ليقف «ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا نإ
 هللا نإ دوهيلا هللا لتاق :كلذ دنع ٌديُي هللا لوسر لاق مث ,مارح وه :لاقف ؟سانلا امب حبصتسيو «دولجلا امب نهديو

 انالف نأ رمع غلب :لوقي امد سابع نبا نع سواط نعو «هنمث اولكأف هوعاب مث هولمج امهموحش مهيلع مرح امل
 موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا لتاق :لاق هلي هللا لوسر نأ ملعي ملأ (ةرمس) ًانالف هللا لتاق :لاقف ءارمح عاب
 يبأ نع دواد وبأ ىورو «[؟77 2875 2877 :مقر] كلذ وحن ًاعوفرم ةريره يبأ نعو ءاهوعابف اهولمجف

 عاب نم :اعوفرم ةريغملا نعو «هنمثو ريزنخلا مرحو ءاهنمتو ةتيملا مرحو ءاهنمتو رمخلا مرح هللا نإ :ًاعوفرم ةريره
 دواد يبأ دنع سابع نبا ثيدح يفو ءاضيأ يمرادلا هجرخأو 489|2 48*25 :مقر] ريزانخلا صقشيلف رمخلا

 ش .[8444 :مقر] هنمث مهيلع مرخ ءيش لك موق ىلع مّرح اذإ هللا نإو :اعوفرم

 ءاميراشو «ءرمخلا هللا نعل :اعوفرم رمع نبا نع مكاحلاو [55374 :مقر] دواد وبأ هاور دقو :يراقلا لاق

 ىلع ةمئألا عمجأ دقو ءاهنمث لكآو «هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو ءاهرصتعمو ءاهرصاعو ءاهعاتبمو ءاهعئابو ءاهيقاسو
 يف اذكو «هتهاركو هزاوج يف رمخلا ليلخت يف اوفلتخا دقو .اهتراهطب لاق هنأ دواد نع يكح ام الإ رمخلا ةساحن

 .هقفلا بتك يف رظنيلف هب نفسلا ةيلطتو دولحلا ناهداو ةتيملا نهدب حابصتسالا



 ابرلاو رمخلا ىلع نعللا نايب ءالك عويبلا باتك

 .اهيرتشمو ءاهعئابو ءامراشو ءاهيقاسو ءاهرصاعو

 ريثك وبأ هلأس وأ رمع نبا تلأس :لاق «سيق نب دمحم نع هيبأ نع دامح تضر
 اهلكأ اومرحف موحشلا مهيلع تمرح فوؤبلا هللا لتاق :لاقف ءرمخلا عيب نع

 منغلاو رقبلل
 هل لكار اوعي مرض مسا مرج يالا نإو ءاهفامثأ اولكأو اهعيب اولحتساو

 نعل :لاق سقف يلع نع ثراحللا .نع قاحسإ يبأ نع ةفينح 2 ا /
 روعابلا هللا دبع نبا يعيبسلا هللا دبع نب ورمع

0 

 را ل اك ضم مامإلا نع دايز نب نسحلا قيرط نم ورسخ نبا هاور اذكه :خلإ دامتح
 تال وي # هللا لوسر تعمس :لاقف ءاهنمث لكأو رمخلا عيب نع لأسي هذ باطخلا نب رمع عمس هنأ ينادمهلا

 لكأو اهءارشو رمخلا عيب مّرح هللا نإ ءاهنث لكأ اولحتساو ءاهلكأ اومرحف موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا
 ةريره يبأ ثيدح نمو «رمع نع سابع نبا ثيدح نمو ءالوطم رباج ثيدح نم ملسم هجرخأ ثيدحلاو ."اهنم
 .هوحن هد رمع نع يراخبلاو 21١54١ 215487 ١58٠[« :مقر] ديعس يبأو

 هدروأ امك هللا نعل :خلإ هللا لتاق .ةرمس عئابلا يمسو ءرمع نع هحام نباو يراخبلا هاور رم عيب نع
 ,994/] دمحأ ىور دقو :يراقلا لاق ءرمع نع ّرم ام قبس :خلإ يذلا نإو .ثيدحلا يف اريسفت' يراشبلا

 «ةريره يبأ نع ١5487[ :مقر ملسمو 257754 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو ءرباج نع ةعامجلاو ١5011[ :مقر
 :مقر] هجام نباو [4751 :مقر] يئاسنلاو ١58١[ :مقر ملسمو 27777 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو دمحأو
 اهوخاتب رق ايران :هيويضتشلا جلع ماد ال ركيوب رع رسل انإ هوه للا لتاقا ظل اعوقرم ضع ورع [ معو
 نكل «هئارشو 0 عيب ميرحت يف رحأ تاياور انهه ةلمجلابو .اهوباذأ يأ ميجلاب اهولمج :هلوق .اهنامثأ اولكأو

 سوفنلا ةفلأ ىلع ءانب رمخلا ةيعوأ يف امك رمألا ءادتبا يف ظيلغت يهنلاو ءادبامإ دنع نادل ورح

 بتاكلا 0 هيفو ءًاعوفرم رباج نع ريبزلا يبأو هللا دبع نع ةمقلع نع ملسم هاور :خلإ هللا لوسر نعل
 ١59/8[. 21891 :مقر] "ءاوس مه" :هلوقو ؛نيدهاشلاو

 اذهي يئاسنلا هجرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع نمحرلا دبع نب صفح قيرط نم يئراحلا هاور اذكه :خلإ هلكومو
 هدهاشو :ةدايزب هعفر هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع قيرط نم دواد وبأو ؛[7١٠5 :مقر] قيرطلا
 ,.حيحص نسح :لاقو ١١١5[« :مقر] يذمرتلاو :مقر] هحام نبا هاورو ء[5**» :مقر] هبتاكو

 - «ةموشوملاو ةمشاولا نعل :هيفو «"مدلا نمت نع ىمن" :هعفر ةفيحج يبأ هيبأ نع نوع قيرط نم يراخبلا ىورو



 ابرلا ماسقأ 3غ عويبلا باتك

 [ابرلا ءاسقأ |

 ل ا :لاق ديز نب ةماسأ نع سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ 77 ا

 ذرعا هو ولا يطع و أل ولعل مكاحلاو نابح نباو دمحأ هوحن ىورو 4 :مقر] هلكومو ابرلا لكآو -

 نبا ثيدح نم [5؟59 :مقر 00 الوطم مكاحلاو :,54 :مقر] ارصتخم هجام نبا ىورو «يقهيبلا
 1 هال :مقر 57 ه/ه] دمح دمحأ ىورو ةهأآ لجرلا حكني نأ انف نا ابان نوعبسو ةيالث اوبرلا :هعفر دوعسم

 ةئأر .املاغ. لحرب هلكأي مهرد :هعفر ةلظنح نب هللا دبع ثيدح نم "طسوألا"و "ريبكلا" يف يناربطلاو ئطقرادلاو

 ثيدح نم "نامبإلا بعش" يف يقهيبلا هاورو عيحعلا طرد أ لاجرو قيفادتر والركاب هه دشأ اور

 رباج نع هريغو ١644[ :مقرإ ملسم هاورو «"هب ىلوأ رانلاف مارحلا نم همحل تبن نم" :دازو ؛سابع نبا

 .ءاوس مهو :لاقو .هيدهاشو هبتاكو هلكومو ابرلا لكأ نعل :اعوفرم
 لكآو «ةموشوملاو ةمشاولا نع ىمنو ؛مدلا نمثو بلكلا نمت نع ىمن :اعوفرم ةفيحح يبأ نع يراخبلا جرخأو
 يراقلا لاق «ةريثك انهه رابخألاو 7١85[« :مقر] ة 07 نعل ا هينا ةياور قو «يوطلا قتلو ماكاولو 0

 :هلكآب دارملاو ,نوملعي مهو هدهاشو هبتاكو هلكومو هلكآو اوبرلا هللا نعل :اعوفرم دوعسم نبا نع يناربطلا نعف
 دهاشلاب دارملاو «يراقلا لاق اذك هفرصت يف ببست نم لك هانعم يفو .همعطمو هيطعم :هلكو بو .همعاطو هذحآ

 ريغ بتاكلا نأ ىلع لدي ام هيفو .زئاجلا راهظإو ابرلا نامتك ىلع اوبرلا بحاص عوطاوي نم هيف بتاكلاو

 يراخبلل هحرش يف ىنالطسقلا لاق اذك برغملا دالب ضعبو «سنوتب لمعلا كلذ ىلعو «ناتفيظو امهنأو ءدهاشلا

 هلكومو ءهذخآ هلكآ نأ :هتمجرت ام "ةاكشملا" ةمجرت يف خيشلا لاقو ء[45/5] "يراسلا داشرإ"ب ىمسملا

 هذه ىلع ةداهشلا لمحتيو دهشي نم هدوهشو ؛هكس رطسيو هطخيو هبتكي نم هبتاكو هب ضرقتسيو ؛هيطعم
 .ع ورشملا ريغ ىلع داحنإلاو ةناعإلا ةهج نم اونعلف «ةلماعملا

 ؛ليلحتلا لوق نع سابع نباو رمع نبا عوحجر اضيأ ىورو ١[« 5 :مقر] ملسم هاور] :خلإ ديز نب ةماسأ

 نباو «هتالوم نباو ؛هبح نباو هبحو «هالوم نباو «هالوم ةثراح نبا [ةماسأ ثيدحل لماحم ةثالث يوونلا ركذو
 ةثراح نب ديز نأ ىلإ رظن هلعلو «هدالوأ ةصاخ هنإ :لاق ثيح "فقاوملا حرش" يف ديسلا برغأو «نميأ مأ هتصاخ

 مكح يف يهو اهجوزت نوكي فيكف ؛همأ اهفأك يهو «هنبا هنأك وهف نعأ مأ جوزت هانبتمو ةلاسرلا ةرضح ىملوم وهو
 نم بيرقب هنم ربكأ اهنأ رهاظلاو «ةنس نورشع هلقأ ءريثكب هنم ربكأ افوكو ءاهنس ربك عم ديز ةدج يأ هتدح

 .امهريغو ١5514[ :مقر ملسمو 27115 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاور ثيدحلاو «ةمج بقانم وذ ةنس نيعبرأ

 ثيدح ةحص ىلع اوقفتاو «ةورعو بيسملا نب ديعسو سابع نباو مقرأ نب ديزو ريبزلا نبا نع يور اذكو
 ميرحتلا ديدش ظلغأ وه اوبر ال هنأب ههجو نم مهنمو ,خوسنم هنإ :لاق نم مهنمف «هب لمعلا يف اوفلتخاو ؛ةماسأ

 - سنجلا فالتحاب ولو ةئيسنلا يف ققحتي اوبرلا نأ :هلصحم ام :قحلا دبع خيشلا لاقو «ديدشلا باقعلاب هيلع دعوتم



 ابرلا ماسقأ 3 عويبلا باتك

 .سأب الف ديب ادي ناك امو ةئيسنلا يف اوبرلا انإ
 بهذلاب بهذلا :لاق دو يبنلا نع يردخلا ديعس يبأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ ضخ 1 111 .. كلل ٍِع 7 ك0 ع

 نع يورملا :لوقنف «كلذ تفرع اذإ :"ريبكلا هريسفت" يف يزارلا لاقو ءديب ادي كلذ زوجيو .يواستلاب ولو -
 هل لاقف .دقنلا ابر زوجي ناكو ةئيسنلا ف الإ اوبر ال :لوقي ناكف «لوألا مسقلا الإ مرحي ال ناك هنأ سابع نبا

 دمحم لاق «هنع عجر هنأ يور مث ءعمست م ام دو هللا لوسر نم تعم وأ دهشت ل ام تدهش :يردنلا ديعس وبأ

 :لاقف «سابع نبا انعمو نالف تيب يف نحنو ركذت ام !ةمركع اي :لجر لاقف «ةمركع انعمو تيب ف انك :نيريس نب
 .هللا ىلإ هنم تئربو همرحأ نأ اودهشاف «همرح ُهنَص هنأ ئغلب مث ,يبأرب فرصتلا تللحتسا تنك امنإ
 ناخيشلا هجرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع ورمع نب ليعامسإ رذنملا بأ قيرط نم يئراحلا هاور اذكه :خلإ اوبرلا امنإ

 يواحطلاو [؟751 :مقر] هجام نباو 158١[ :مقر] يئاسنلاو ١5515[ :مقر ملسمو ؛175١7 :مقر يراحبلا]
 دازتساو داز نم لثمب.ًالثم مهردلاب مهردلاو رانيدلاب رانيدلا :لوقي ديعس ابأ تعمس حلاص يبأ قيرط نم [؟1/١]
 ءيشأ هلوقت يذلا اذه تيأرأ :تلقف سابع نبا تيقل دقل :لاق ءاذه ريغ لوقي سابع نبا :هل تلقف ىبرأ دقف

 هللا باتك يف هتدحو الو ت5 هللا لوسر نم هعمسأ مل :لاقف ؟هللا باتك يف هتدجو وأ د5 هللا لوسر نم هتعمس

 دقو :يراقلا لاق «ةئيسنلا يق اوبرلا اهنإ :هرخآ يفو «ةئيسنلا يف اوبرلا :لاق تك يبلا نأ ديز نب ةماسأ ٍثدح نكلو
 ١595[ :مقر] ملسمو [؟1794١ :مقر ]/27٠٠١ دمحأ "ةعيسنلا يف اوبرلا امنإ" :هلوق وهو «ءثيدحلا ردص ىور

 اوبر ال :هنع هريغو [؟179١ :مقر] يراخبلا هاورو «ةماسأ نع [؟1؟51 :مقر] هحام نباو 458١[ :مقر] يئاسنلاو

 لوق اذهو «[5 47 :مقر 2175/1] نيدلا يف اوبرلا امنإ ديب دي يف اوبر ال :هنع يناربطلل ةياور يفو «ةئيسنلا يف الإ

 بمهذلا عيب زوجي ال هنأ ىلع نوملسملا عمجأ :"ةمئثألا فالتخا يف ةمحرلا باتك" يفف ءروهمجلا هيلع امل فلاخم

 عابي ال هنأو ءديب ادي نزوب ًانزو لثم ًالثم الإ اهيلحو اهبورضمو اهربت ءادرفنم قرولاب قرولاو ءادرفنم بهذلاب
 | .زجانب ابئاغ امهنم ءيش

 رخآ نم ةملك عم ةماسأ نأ ىلع لومحم ةماسأ ثيدح :يباطخلا لاقو :اوبرلا ثيداحأ داريإ مالك دعب لاق مث

 ةئيسنلا يف اوبرلا امنإ :ُه5 لاقف ءالضافتم نيسنجلا عيب نع ىمن دي يبلا نأك هلوأ كردي ملو اهظفحف ثيدحلا
 .ةئيسن تناك اذإ اوبرلا امهلخدي امنإو «ديب ادي تناك اذإ لضافتلا اهيف زاج سانجألا فلتخا اذإ يعي
 يأ فاضملا فذح ىلع وأ ءادتبالا ىلع عفرلاب :خ! بهذلاب بهذلا .سنجلا وأ ردقلا عم عيبلا ف لحألا يأ :ةئيسنلا

 :مقر] "راثآلا" يف نسحلا نب دمحم هاور لوألا ظفللاب اذكه ثيدحلاو ءبصنلا زوجيو ءبهذلا عيب وأ عابي بهذلا

 نب ةزمح قيرط نم يثراحلاو ؛هنع يهولا دلاخن نب دمحم قيرط نم يعالكلاو ؛مامإلا نع [741:ص ؛,
 - قيرط نم يناثلا ظفللاب يثراحلا هاورو «مامإلا نع مهلك فسوي يبأو تارفلا نب نسحلا نب دايزو تايزلا بيبح



 فسوي نب قاحسإو دايز نب نسحلاو نسحلا نب دمحمو ىسوم نب هللا ديبعو ينامحلا ديمحلا 0 ورمع نب دسأ -
 بويأو قراط نب ىسومو قورسمو هيلو ئرقملا نمحرلا دبع يبأو ةفينح يبأ نب دامحو مهجلا يبأ نب ديعسو قرزألا
 عملو اوبر لضفلاو ديب 5 نزوب نو بهذلاب بهذلا :ظفلب مامإلا نع مهلك“ قاحسإ نب بعضو ئناه نبا

 ادي ليكب اليك ريعشلاب ريعشلاو ءاوبر لضفلاو ديب ادي ليكب اليك ةطنحلاب ةطنحلاو ءًاوبر لضفلاو كزوب انزو ةضفلاب

 .اوبر لضفلاو ديب أدي ليكب ًاليك حلملاب حلملاو ءاوبر لضفلاو ديب ادي ليكب اليك رمتلاب رمتلاو ءأوبر لضفلاو ديب
 015.17 :مقر ملسم] ةعامجلا هثيدح جرخأ تماصلا نب ةدابع :ةباحصلا نم ارفن رشع ةتس نع يورم ثيدحلاو
 داز نمف" :هيفو «يراخبلا الإ ١554[ :مقر هحام نباو 457٠« :مقر يئاسنلاو 2١514٠ :مقر يذمرتلاو

 يراخبلا] ةتسلا ةمئثألا هثيدح جرخأ باطخلا نب رمعو ء[٠51١ :مقر] يذمرتلا يف امك "ىبرأ دقف دازتساو

 408«2/ :مقر يئاسنلاو 4*8 :مقر دواد وبأو 2١7437 :مقر يذمرتلاو 21585 :مقر ملسمو 25١175 :مقر

 هثيدح جرخأ يردخلا ديعس وبأو ؛ثيدحلا "ءاهو ءاه الإ اوبر قرولاب قرولا" :هيفو [؟5757 :مقر هجام نباو

 نيع وهو نايفس يبأ نب ةيواعمو «"ءاوس يطعملاو ذخآلا" :هيفو 507١[« :مقر] يئاسنلاو ١584[ :مقر] ملسم
 هثيدح جرخأ حابر يبأ نب لالبو 0155177 :مقر] يئاسنلا هثيدح جرخأ ءادردلا وبأو «ءادردلا يبأ ثيدح

 ."ةرشعب دحاو سأب الف ناعونلا فلتخا اذإف" :هيفو ١١117[« :مقر ؛1١/775] يناربطلاو ءيواحطلا

 وبأو «"هدارفإ" يف ًاضيأ ملسم دنع هثيدح هللا دبع نب رمعمو ؛([58١ :مقر] ملسم هثيدح جرخأ ةريره وبأو
 «يواحطلاو ملسم دنع هثيدح نافع نب نامثعو «هنع عفار يبأ نع "هدنسم" يف رازبلا هنع هثيدح قيدصلا ركب

 ةلاضفو ءملسمو يراخبلا دنع امهثيدح مقرأ نب ديزو بزاع نب ءاربلاو «يناربطلا دنع هثيدح رماع نب ماشهو
 دنع هثيدح رمع نباو «يواحطلاو يئاسنلا دنع هثيدح ةركب وبأو ءيواحطلاو دواد يبأ دنع هثيدح ديبع نب

 يبأ نع يفوعلا ةيطع نع ةفينح يبأ نع ةياور "طوسبملا" يف دمحم ركذ دقو 2"هكردتسم" يف مكاحلاو يواحطلا
 .[؟39/4] "ةيانبلا" يف ركذ اذكه «ثيدحلا "ةطنحلاب ةطنحلا" :اعوفرم ديعس
 «رتاوتم هنأ ءاملعلا ضعب نظو «بانتكلا ىلع ةدايزلا هب زوجي روهشم ثيدحلاو «ةتسلا ءايشألا ركذ دي هنأ ملعا

 «ةيرهاظلل افالح نيسئاقلا عامجإب لولعم صنلاو «هتاور ةرثكل ؛رتاوتلا نم برقي ثيدحلا اذه :صاصجلا لاقو

 يف ةمئألا فلتخا مث ؛سايقلا ةيجح نيهاربب دودرم وهو «سايقلل ًايفن صنلا هب درو ام ىلع مكحلا نورصقي مهفإف
 يف ال سنجلا يف نيلثامتمو «نزوي وأ لاكي امم نيضوعلا نوك يأ سنجلاو ردقلا ةفينح يبأ بهذمف «ابرلا ةمرح ةلع

 .ءاوس يدرلاو ديبلاو ءاوبر يدرلا ريثكب ديجلا ليلق لادبتساف ؛ةفصلاو عونلا

 كلملا دبع بهذمو «راخدالاو تايتقالا كلام بهذمو «نيرجحلا يف ةينمثلاو ةعبرألا يف معطلا يعفاشلا بهذمو

 - هقفلا قف هوطسب امك ةفينح يبأ بهذم هرهاظب صنلا نعم ىلإ برقألا سيقألا حجرألاو «عافتنالا نوشحاملا نب



 دبعب نيدبعلا ءارتشا 4 عويبلا باتك

 لضفلاو رمتلاب رمتلاو ءابر لضفلاو تكزوب انزو ةضفلاب ةضفلاو ءابر لضفلاو لثم. الثم

 يفو ."ابر لضفلاو لثم.الثم حلملاب حلملاو ءابر لضفلاو لثك. الثم ريعشلاب ريعشلاو ءابر

 ليكب ًاليك ةطنحلاب ةطنحلاو ها ديلا و ب ادن نزوب انزو بهذلاب بهذلا" :ةياور

 ."ًابر لضفلاو ليكب ًاليك حلملاب حلملاو رمتلاب رمتلاو ءابر لضفلاو ديب أدي
 [دبعب نيدبعلا ءارتشا]

 ٠ يبأ نع ةفينح وبا ل 00000

 ام لك :لاق هي هنأ سنأو ةدابع نع اجرخأ امهنأ رازبلاو /١8[ ؛58 :مقر] ئطقرادلا نع لقن دقو فيك -
 لدأو صنأو حرصأ اذهو هب سأب الف ناعونلا فلتحا اذإو ءهلثم لاكي امو ءعون نم ناك اذإ لثم. لثم نزوي
 وهو :ةصوصتخملا ةلعلاب راص هسايق نأكو ءاصيصنت داع اداهتجاو ًاطابنتسا هليلعت ناكف «ةفينح وبأ هب للع ام ىلع
 دقف ءهاو وهف هدنس نم حيبص نب عيبر يف ملكت امو ةتسلا ىلع رصقلا يف ًاضيأ ةيرهاظلا ىلع درلا يف حيرص
 نم لوأ وه :يرمرهمارلا لاق ءادهاجم ادباع ناكو ظفحلا م ئيس قودص :"بيرقتلا" يف لاقو «ةعرز وبأ هقثو

 رع ال هل وباع ةيذابلا ثيداحأو «ةسماخلا ةبترملا نم وهف ةرصبلاب بتكلا فنص

 لثم ًالثم :هلوقو «ليكب ًاليك :هلوقو «نزوب ًانزو :هلوق يف :خ! نزوب ًانزو .عابي وأ اوعيب يأ ردقم لعفل لاح :الثم
 .هقفلا يف ققح امك سنجلاو ردقلاب هنع ربعيو «نزولا وأ ليكلا عم ةلئامملاب ابرلا ةمرحل ةفينح يبأ ليلعتل ةرهاظ ةلالد

 ١١١7[ :مقر] ملسم هاور ثيدحلاو «مامإلا نع ديبع نب ريهز قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ رباج نع

 دبع هنأ رعشي ملو ةرحملا ىلع دي يبلا عيابف دبع ءاج" :لاق «رباج نع ريبزلا يأ نع ثيل قيرط نم هريغو
 "وه دبعأ هلأسي يح دعب ًادحأ عيابي مل مث «نيدوسأ نيدبعب هارتشاف «هينعب ل يبنلا هل لاقف «هديري هديس ءاجف

 جرحخأو «هنم متأب 4١85[ :مقر] يئاسنلاو ١5174[ :مقر] يذمرتلاو ءارصتخم |[ :مقر] دواد وبأ هاورو
 ءءاسن حلصي ال دحاوب نانثا ناويحلا :هعفر رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم هحام نباو ١8" ١[ :مقر] يذمرتلا

 .نسح :يذمرتلا لاقو .ديب انين احلا

 يف فاك امهدحأ دوجوو «لضفلا ابر يف مرحم امهعومجم دوجوف سنجلاو ردقلا اندنع ابرلا يف مرحلا نأ ملعا من
 هروب هام لاق انلر فيو: كزيغو 0 افالم ةئيسن كلذ زوجي الو دقن نيدبعلاب دبعلا عيب زوحيف «ةئيسنلا ابر
 هجام نباو ["757 :مقر] دواد وبأو 477١[ :مقر] يئاسنلاو ٠0) :مقر] يذمرتلا ىورو «حابر يبأ
 - ,[؟17 :مقر (2711/7] يواحطلا هاورو «ةئيسن نويحلاب ناويحلا عيب نع ىف :اعوفرم ةرمس نع 1١7٠٠١[ :مقر]



 دبعب نيدبعلا ءارتشا كمآ عويبلا باتك

 .دبعب نيدبع ىرتشا دك هللا لوسر نأ

 :ًالوأ انلق ءًاعوفرم تباث ريغ اذه :لاق يعفاشلا نع يقهيبلاو يرذنملا لقنو .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو -
 :يدمرتلا ههشتم فيدمللا نأ ءايناثو .هدانسإ لاجر نم لحجر يأ يف مالكلا نيبي ىح عمسي ال ناهربلاب بلاطم

 هيلعو :يذمرتلا لاق هنأ :ًاثلاثو .هريغو ئيدملا نب يلعك نوققحملا هيلعو ءحيحص تباث ةرمس نع نسحلا عامسو

 نم نسحلا عامسو ,دمحأو ةفوكلا لهأو يروثلا لوق وهو ءمهدعب نمو ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ دنع لمعلا
 .هريغو ئيدملا نب ىلع هلاق اذكه حيحص ةرمس

 :عدسرتلا هتيع هنا و نباح هكيدح انمدق دقو ننغ دانتي لجأ كابلا قف: نعنلا :لاقو "هدعسا" قاراولا هيجرخلاو

 لبإ ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ذحعأي ناكف :هيفو ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأ هاور امو .هل ديؤم وهو

 ناك وأ «ىوقأو تبثأ ةرمس ثيدحو «فيعض ورمع نب هللا دبع ثيدح :يشبروتلا لاق 76501 :مقر] ةقدصلا
 زوجي ال لوهجم لجأ ىلإ عيبلا نأ وهو ؛نتملا ةهج نم رخآ فعض هيف مث ,خوسنم وهف ابرلا نع يهنلا لبق كلذ
 لا ري ضاعت ادا نكماو رمل راع يامر ارق دا يل ب م اظإااو ةرزرتل اركب

 دايزانا :يررخلا عركلا دبع نع جيرح نبا نع لاس نيدديعش نع ؟ةيدبما ا :خا رباج نع
 :لاق دك يبلا رظن املف «تانسم رهظب ءاجف هل اقدصم ثعب هك يبلا نأ هربخأ نامثع ىلوم ميرم يبأ نب
 اع ننال هنا دو بلا ىنعلاب ةثالثلاو نيركبلا عيبأ تنك ينإ !هللا لوسر اي :لاقف ءتكلهأو تكله

 نع ةكيسن زوجي ال هنأ كلذ وحن قازرلا دبع ىورو «نذإ كاذف لك هللا لوسر لاقف ءرهظلا ىلإ دكت هللا لوسر

 ثيدحو ءرساي نب رامع نع ةبيش يبأ نبا هجرخأو ءهوحن نيريس نباو بويأو ةمركع نعو «ةيفنخلا نب دمحم
 حيحجرتب ظافحلا ضعب هلاق امو «"ةراتحملا" يف ءايضلاو ىلعي وبأو دمحأ هجرخأو ءدوراجلا نبا اضيأ هحّحص ةرمس

 «سابع نبا ثيدح نم نابح نباو يطقرادلا هاورو «هانبم نالطب تفرع دقف ,نسحلا عامس يف عارنل هلاسرإ
 نب هللا دبعو ءنيل هدنس يف ام رباح نع يذمرتلا هاورو ؛هلاسرإ اححر دمحأو يراخبلا نأ الإ تاقث هلاجرو

 يقب مالك يأف ءرمع نبا ثيدح نم يناربطلاو يواحطلاو «ةرمس نب رباج ثيدح نم "دنسملا تادايز" يف دمحأ

 .ةرثكلا هذه دعب

 عيب نع ىمث" :ًاعوفرم بدنج نب ةرمس نع نسحلا نع يذمرتلا ىور دقف «ةئيسن ال ًادقن :خلإ نيدبع ىرتشا
 رباجو سابع نبا نع بابلا يفو :لاق «ةرمس نع نسحلا عامس حّحصو ١77017] :مقر] "ةئيسن ناويحلاب ناويحلا

 325 يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاق .هنّسحو ةرمس ثيدح ححصو ءرمع نباو

 سابع نبا ثيدحو .دمحأ لوقي هبو «ةفوكلا لهأو يروثلا نايفس لوق وهو «ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب يف مهريغو
 .يذمرتلا دنع رباج ثيدحو« يناربطلاو يواحطلا دنع رمع نبا ثيدحو «تاقث هلاجرو .ءيواحطلاو رازبلا دنع



 ضبقي ال ام عيب نع يهنلا نايب م١ عويبلا باتك

 هناا 0 ع
 525 يبلا نع سابع نبا نع سواط نع رانيد نب ورمع نع ةفينح وبأ 0

 . هيفوتسي نيح هدير ذاق افانلف ىرتشا نم" :لاق

 [5١؟5 :مقر ملسمو 251177 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو [5705 :مقر :”517/7] دمحأ هاور :خلإ ورمع نع

 ,؟١5*8 :مقر يراخبلا] ةتسلا باحصأو ءرمع نبا نع [؟777 :مقر] هجام نباو [5555 :مقر] يئاسنلاو
 هجام نباو 45٠0٠« :مقر يئاسنلاو 2584901 :مقر دواد وبأو 2١59١ :مقر يذمرتلاو 2١5175 :مقر ملسمو

 ١579[( :مقر] رباج نع ملسمو «ةريره يبأ نع ١574[ :مقر] ملسمو دمحأو «سابع نبا نع [؟711 :مقر
 نم يثراحلا هاور اذكه مامإلا نع ثيدحلاو «مازح نب ميكح نع نابح نباو 17٠0١[ :مقر] يئاسنلاو دمحأو

 ا هاما وحر ثيدح نم يواحطلاو ملسم هجرخأو ؛هنع بحاح نب رصن نب ىيي قيرط
 ورمع نع ةنييع نب نايفس نع ١575| :مقر ملسمو ؛ :مقر يراحبلا] ناخيشلا هاور :خلإ ىرتشا نم

 قيح عابي نأ ماعطلا وهف كي يبا هنع ىفف يذلا ام يي افدلا لهفا و ماعرف ره سان نبا نع واع رع نان فول

 هيفوتسي يح هعبي الف اماعط عاتبا نم :سابع نبا نع سواط نعو ءرمع نع دامح نع ملسم ةياور فو ءضبقي
 ملسم هجرخأو «هلثم الإ ءيش لك بسحأ الو :يراخبلا يفو ؛هلثم ءيش لك بسحأو :سابع نبا لاق :هيفو

 كلام نعو «دانسإلا كلذب سواط نبا نع نايفس نعو «سابع نبا نع هيبأ نع سواط نب هللا دبع نع رمعم نع
 دنع نعاو رك ربا رت راعاب رتل امتع رب رعتص و مخ ا نع عفان نع هللا ديبعو ربع نبا نتا

 نبا نع هيبأ نع سواط نبا نع بيهو نع يراخبلاو ١555[, :مقر] ًاعوفرم امد رمع نبا نع رانيد نب هلل
 رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةبعشو «رمع نبا نع عفان نع كلام نعو «سابع
 هادع يعفاشلاو ءليكمو نوزوم لك ىلإ هادع دمحأو ,ماعطلا وهو صنلا دروم ىلع مكحلا رصق اكلام نأ ملعا مث

 .هيفوتسي يح :525 هلوقب هكسمتو «راقعلا ف حصيو «لوقنم لك ىلإ هادع ةفينح ابأو «عيبم ءيش لك ىلإ
 مهاهنف :هريغو [؟١؟5 :مقر] يراخبلا دنع رمع نبا ثيدح يف هلوقو «لوقنملاب قلعتي امنإ ءافيتسالا نإف
 طرتشي اإ ءاقيتمالاو ضيقلا نإف ؛دنغنأ بهذ رهاظ اذهو :ليق ءهولقني نح هناكم قف هعبر. نع 25 هللا لوسر
 رومألا يف انيلع ةجحب سيل سابع نبا سايقو «٠ ا يم وهو «ضبقلا لبق كالحلا ةفاخم

 ندبو هندب قارتفا لبق هل ًاضباق نوكي دقو «هعيب هل لحي هنأ ىلإ ريشي ثيدحلا اذهو «عامج ريغ نم ةيداهتحالا

 ةدارملا نأ "اقرفتي ل ام رايخلاب ناعيبلا" :ثيدح وهو «عيبلا يق رايخلا ثيدح لبق نم انهه مالكلا لاط دق مث «هعئاب

 نمو «هبأد وه ام ىلع ]١88/1[ "راثآلا حرش" يف يواحطلا هيف لوقلا طسبو «لوبقلاب وأ نادبألاب قرفتلا هب
 - ةنييع نبا ٍنيعي نايفس نع ييدملا نبا قيرط نم نيعئابتملا رايخ باب رخآ يف "هننس" يف يقهيبلا هدروأ ام بجعلا



 ضبقي ال ام عيب نع يهنلا نايب 4م عويبلا باتك

 .ررُغلا عيب نع ُدْثك هللا لوسر ىف :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ كرضش

 نإ تيأرأ ءيشب سيل اذه نإ :لاقف «ةفينح ابأ هب اوثدحف :لاق "رايخلاب ناعيبلا" :ثيدحب نييفوكلا ثدح هنأ -

 نباو يقهيبلا يأ امهلئاس ىلاعت هللا لب :لوقأ .لاق امع هلئاس ىلاعت هللا نإ :ئيدملا نبا لاق «خلإ ةنيفس يف اناك

 ل ادم ىلا دعو وجا واو دكا منار ع عر لل جر افرتقاو اهقعنو اةوينااهع ىزالا

 25 لوسرلا لوقل لوقي نأ يف مالسإلا ةرئاد طيحم نم هوجرخي نأ ةدارإ الإ هرهاظ امو «هناكمل ًاليزنتو اصيقنتو

 نم ورغ ال مث ,نودساحلا هرك ولو هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو مههاوفأب هللا رون اوئفطي نأ نوديري «ءيشب سيل
 مهتارابع تدهاش يئيعب ينإف «ةمئألا موحل ةلكأ نم امهتحت وأ امهقوف نمم الو يدملا نبا نم الو يقهيبلا

 عساولا نأشلا ليلحلا بصنملاو ةدهعلا هذه زوفب اوحرمو اورطبو «لاحرلا يف ملكتلا ةيالو اولان ذإ مهتاملكو

 .مهيولق اولسو «مهرودص اوفشو «بايتغالا زاوج يف ةليحلا هذه ءاشغ تحت اولعف ام اولعفف ناديملاو ءاضفلا

 ةماع ةنسلأ يف ىشف دقو «ضاغبإلاو دسحلاب نئاغضلاو داقحألاو نحإلا نم هب اونحش اميف مهرأث اوباصأو

 ةفينح يبأ اميسال هخويشو يواحطلا ىلع لماحت هتيبصعبو ءديدش بصعتم كني يقهيبلا نأ ًامئاد خياشملا

 تملس ولو «ةيرم الب مامإلا ىلع ةيرف ةياكحلا هذهو ,نعطلا حامرب اضهان هبلق ىهتشا امي مهامر هباحصأو

 .كلذ هاشاح ثيدحلا در ال نادبألاب قرفتلاب هايإ مهليوأت در هب دارأ نوكي نأ زوجيف

 ةياغلا" فنصم يجورسلا نإ :"بيرقلا قتع يف بيصملا رظنلا" هتلاسر يف يكبسلا نيدلا يقت هلاق ام هنم بجعأو

 ًالمت ةملكل اهنإو «ةملكلا هذه هنم تحبقتساف بصعتم يقهيبلا نأ ركذ ملعلا لهأل هتبحمو هلضف عم "ةيادهلا حرش

 نأ بجي امو «ءاملعلا ةبتر نع ةلفغو لهج نع الإ ردصي الو ءاهمهوتي وأ اهنظي وأ ملاع نع ردصي فيكو «مفلا

 .هتعيرشو هنيد يف مالكلاو هللا لالجإو ,هقح ملعلا ءاطعإو صالخإلا نم هيلع ءاملعلا نوكي

 ؛ةمومسم ءاملعلا موحل نأ سانلا م ام ىئعم وه اذه نأ يل رطخو :لاق نأ ىلإ هيف مالكلا لاطأو

 يف اباع بيطخلاو يقهيبلا نأ ملسي ام وأ :"دوقعلا" بحاص لاق ام معنلو .ةعيرشلا يف ةعيقو مهيف ةعيقولا نأل

 يف ةعيقولاو «مارح اذه :يكبسلا امه لوقي الهف ليهاجم لاجر قرط نم ةركنم تاياكح هيلإ ابسنف مامإلا قح

 "نئسلا باتك" لمأت نمو ؛مومسم ريغ مامإلا محلو مومسم يقهيبلا محل نأ ابجعاوو «ةعيرشلا يف ةعيقو نيدهتحما
 0 ا معنو هللا انبسحو «بحجعلا هتابصعت نم ىضق يقهيبلل

 نع ءاطع نع ةجام نبا هاورو هذ يلع نع دواد وبأو [3717 :مقر ]21١7/1 دمحأ هاور] :خلإ ررغلا عيب نع

 عفان نع ىليل يبأ نبا نع يروثلا هاورو «مامإلا نع يريبزلا دمحأ يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذكه [سابع نبا

 ةريره يبأ نع 8411١[ :مقر] دمحأو [89075 :مقر] دواد وبأ هحرخأ ثيدحلاو «هلثم هعفر رمع نبا نع

 :يقهيبلا لاق ءافوقومو ًاعوفرم دوعسم نبا نع عفار نب بيسملا نع دايز يبأ نب ديزي قيرط نمو ءًاعوفرم
 - «هفقو حيحصلاو هيف فلتحا :"للعلا" يف يطق رادلا لاقو هفقو حيحصلاو «هللا دبعو بيسملا نيب لاسرإ هيف



 ةلقاحماو ةئبازملا نع يهنلا نايب 4 عويبلا باتك

 [ةلقاحماو ةنبازملا نع يهنلا نايب]

 د يبنلا نع يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يِبأ نع ةفينح وبأ -87
 0 ا ل ا لا ا او وجو اول لحق واو رك ةنبازملا نع ىف هنأ

 هعفر نيصح نب نارمع ثيدح نم عويبلا يف مصاع يبأ نب ركب وبأ هاورو «يزوجلا نباو بيطخلا لاق اذكو -
 ءءاملا يف كمسلا عيب نعو «ماعنألا نوطب يف نينحلا نعو «بلحت نأ لبق ةيشاملا عورض يف ام عيب نع ىمن" :ظفلب
 ءاعوفرم ًالسرم بيسملا نبا نع مزاح يبأ نع كلام هاورو ؛"ررغلا عيب نعو «ةلبحلا لبحو حيقالملاو نيماضملا نعو
 ."ررغلا عيب نعو «ةاصحلا عيب نع ىمن" :اعوفرم ةريره يبأ نع جرعألا قيرط نم هريغو ١5١17[ :مقر] ملسم هاورو
 اذهلو «عويبلا باتك لوصأ نم ميظع لصأ وهف ررغلا عيب نع يهنلا امأو :يوونلا لاق ؛عادخلا وه ررغلا نأ ملعا

 ىلع ردقي ال امو «لوهحنلاو ؛مودعملاو «قبآلا عيبك ةرصحنم ريغ ةريثك لئاسم هيف لخديو .كس ملسم همدق
 عيبو «نطبلا ف لمحلا عيبو ؛عرضلا يف نبللاو «ريثكلا ءاملا يف كمسلا عيبو هلع ملالا كلف ياابو :ةمئلشت

 ريغ نم ررغ هنأل ؛لطاب عيب اذه لكو «كلذ رئاظنو «هايش نم ةاشو «باوثأ نم بوث عيبو ءامهبم ةربصلا ضعب
 يلا عويبلا نم اههابشأو لحفلا بسعو ةاصحلا عيبو ةلبحلا لبحو ةذبانملاو ةسمالملا عيب نأ ملعاو :لاق .ةحاح

 نم افوكل ؛اهنع ينو ءركذلاب تدرفأ نكلو «ررغلا عيب نع يهنلا يف ةلخاد يه ةصاخ صوصن اهيف ءاح
 ررغلا مث ١7٠[« :مقر] اضيأ يذمرتلا هجرحخأو .[7/؟ :ملسم حرش] ملعأ هللاو ؛ةروهشملا ةيلهاجلا تاعايب
 .ءاقسلا نم برشلاو «ةرحألاب مامحلا لوحدك وفعم لمحتم ريسيلا
 :مقر ملسمو 2757١ :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاور ثيدحلاو «يثراحلا هاور اذك :خ! ريبزلا يبأ نع

 كلذ وحن ىلع عرزلا يف ةلقاحماو ءليك رمتلاب لخنلا يف بطرلا عيب ةنبازملا نأ رباج معزو ؛ملسم دازو ٠55(
 .ًاليك بحلاب مئاقلا عرزلا عيب

 ىمن" :لاق سنأ نع يراخبلا ىور دقف ؛مهبتك يف ةمئألا هاور [نونلاو ةدحوملاو ءازلاب| :خلإ ةنبازملا نع ىف
 دقو «ةيلهاحللا عويب هذهو ([7؟1١ :مقر] "ةنبازملاو «ةذبانملاو ,ةسمالملاو :ةرضاخملاو «ةلقاحملا نع 2 هللا لوس

 نأو «ةلثامملاب ملعلا مدع هولا «ةصلاخلا ةطنحلا نم مولعم ليكب اهلبنس يف ةطنحلا عيب :ةلقاحماو «عرشلا هنع ىمن

 نأ :ةسمالملاو «لوقب عيب وأ ًالثم هبح دتشي مل عرز عيب :ةرضاحملاو 0 مهلا نكادومتلا
 :يراخبلا لاقو «هكتعب دقف هتسمل اذإ :لوقي وأ «هأر اذإ هل رايخ ال نأ ىلع هي رتشي مث ةملظ يف ايوطم ابوث سملي

 ةذبانملا ةلمجلابو «هبلقي نأ لبق لحر ىلإ عيبلاب هبوث لحرلا حرط يه :ةذبانملاو «هيلإ رظني ال بوثلا سمل :ةسمالملاو
 عيب يهو :يراحبلا لاقو كيك نمغلاب بها عيبو ذك بلحرلا سبايلا رمتلا عيب :ةنبازملاو ءاعيب ذبنلا العجي نأ

 2 .لخنلا سوؤر يف بطرلا :رمثلابو ءضرألا ىلع سبايلا :رمتلاب دارملاو ؛مركلاب بيبزلا عيبو «رمشلاب رمتلا



 اهحالص لبق ةرمثلا ءارتشا نع يهنلا نايب مه عويبلا باتك

 .ةلقاحاو

 [اهحالص لبق ةرمثلا ءارتشا نع يهنلا نايبز
 ةرمث يرتشي نأ نع ىف دك يبلا نأ :رباج نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ -

 هعفر رباح نع ريبزلا يبأ نع هاور هنأ هنع ىيي نب ليعامسإ قيرط نم يثراحلا هاور مامإلا نع ثيدحلا اذهو -

 هاور ثيدحلاو «مامإلا نع مهجلا يبأ نب ديعس قيرط نم ينائنشألا هاورو «ةرباحملاو ةنبازملاو ةلقاحملا نع ىف :ظفلب

 يرتشي نأو «ةنبازملاو ةلقاحملا نع ىف :ظفلب هعفر رباج نع ديلولا يبأ نع ةعيبر يبأ نب ديزي قيرط نم ًاضيأ مامإلا
 قيرط نم ينانشألا هاورو ؛مامإلا نع ىسوم نب لضفلا قيرط نم لدعلا ةحلط هاور اذك «نيتنس وأ ةنس لحنلا
 .نيتنس وأ ةنس لخنلا يرتشي نأ ىف :ظفلب هعفر رباج نع ريبزلا يبأ نع هتياور نم مامإلا نع مهلا يبأ نب ديعس

 هعفر رباج نع ديلولا يبأ نع ةسينأ يبأ نب ديز نع هتياور نم مامإلا نع ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم ةحلط ىورو

 دمحمو قاحسإ نب بيعش قيرط نم رفظملا نبا هاورو ؛حقشت ّىح لخنلا عايتبا نعو ؛«ةنبازملاو ةلقاحما نع ىمف :ظفلب

 نم ورسخ نبا هاورو «هنع ديوس قيرط نم يواحطلا هاورو «مامإلا نع مهلك زيزعلا دبع نب ديوسو نسحلا نب
 ةهارك يف ثيدحلا اذه لثم. مامإلا جتحاو ؛مامإلا نع ةرسيم نب دمحم دعس يبأ قيرط نم يقابلا دبع نباو «هقيرط

 عبرلاو ثلثلاب ضرألا ءارك هركي ميهاربإ ناك :لاق هنأ روصنم نع ةناوع يبأ قيرط نم يواحطلا ىور دقو «ةعرازملا

 دمحم لاقو .[؟79/1] ءاطعو نسحلاو دهاجبو ريبج نباو بيسملا نبا نع هتهارك يواحطلا ىور دقو .[؟40/1]
 .اهنأب افالووفو لو «سواطو ملاس لوقب ذخأن نحنو «ميهاربإ لوقب ذحأي ةفينح وبأ ناك :"راثآلا" يف

 .هكاردإ لبق عرزلا عيب :ليقو «ربلاب هلبنس ف ماعطلا عيب :ليقو «ةعرازملا :ليقو ءربلاب ضرألا ءارتكا :ةلقاحلاو

 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأ ثيدحلاو ؛مامإلا نع ىيي نب ليعامسإ قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خإ ةفينح وبأ

 رافصتو رامحت :لاق ؟حقشت امو :ليق :اودازو ءيواحطلاو 737١| :مقر] دواد وبأو ١585[ :مقر ملسمو 5

 عبب نع ىف :ظفلب رمع نبا ثيدح نم ١517[ 4 :مقر ملسمو 2١4/5 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاورو ءاهنم لكؤيو

 نبا ثيدح نمو «بيطي ىح رمثلا عيب نع ىف :رباج ثيدح نم ملسمل ظفل قو ءاهحالص ودبي يح ةرمثلا

 .قرطو ظافلأ هلو «هوحن ثيدح نم يئاسنلاو 1١515 :مقر] نزوي حو لكؤي يح لخنلا عيب نع ىمن :سابع
 عابت نأ دلك يلا ىمن :لاق «رباج نع ءانْيِم نب ديعس ثيدح نم يراخبلا جرخأ دق :خلإ يرتشي نأ نع ىف
 مضب "حقشت" :هلوقو 5١15[« :مقر] اهنم لكؤيو رافصتو رامحت :لاق ؟حقشت امو :ليقف .حقشت يح ةرمثلا

 ؛هريغو "عرفلا" يف لاق اذك ةلمهم ءاح اهرحخآ ةروسكملا فاقلا ديدشتو ةمجعملا نيشلا حتفو ةيناقوفلا ةانثملا

 - ةلنلا رمث حقشأ :لاقي يعابرلا نم :"حتفلا" يف لاق ءفاقلا فيفختو ةمجعملا نيشلا نوكسب يوامربلاك ئيعلا هطبضو



 اهحالص لبقةرمتلاءارعشا نع يهتلا ناي 485020200000000 عويلا باك
 يق ملينا نع 25 هللا لونر ىف :لاق رمع نبا نع ةلبح نع ةفينح وبأ ا

 .هحالص ودبي يح لخنلا

 حيقشتلا :يامركلا لاقو .فاقلا نوكسو ةمجعملا مضب ةحقشلا مسالاو ءرفصا وأ رمحا اذإ ًاحاقشإ حقشي -
 نم ينامركلاو «لاعفإلا باب نم "حتفلا" يف هلعجف «ةرمحلا وأ ةرفصلا ىلإ نوللا ريغت ةلمهملابو فاقلاو ةمجعملاب

 اذه ناك نإف :ضايع يضاقلا لاق ءفاقلا حتفب رذ وبأ هطبضو :"عماللا"و "حيضوتلا" يف لاقو «ليعفتلا باب

 :"عمجملا" يفو ]١55/5[« "يراسلا داشرإ" يف لاق اذك .هنم لعفت ةحوتفم ءاتلاو ةددشم فاقلا نوكت نأ بجيف

 .ةحقشلا مسالاو ءاحيقشت تحقشو ةرسبلا تحقشأ ءرفصي وأ رمحي نأ وه ؛حقشي ىح رمثلا عيب نع ىمن
 يف لاقو ءأضيأ يراحبلا ىلإ رظني مل ةغللاو ثيدحلا مولع يف هيعك ولع عم يراقلا نم بجعلا لك بجعلاو

 ثيدحلا بتك نأ عم ةغللا نم هتدام يل رهظي ملو ,ةخسنلا يف اذك ' حقشت حا ' :هلوق دعب ثيدحلا اذه حرش

 "سوماقلا"ك ةغللا بتك يف هتدام ركذو «طبضلا يف اوفلتخاو هوطبضو اهحارش هحرشو .ظفللا اذهب ةنوحشم

 كلذ عمو ءانهه سنأ ثيدح هنع لقنو يراخبلا ىلإ رظن هنإف ءأطخأ دق "عمجمل"ك صوصنلا ةغلو .”حارصلا"و
 اذهو .دواد يبأ دنع رباح نع ديعس ثيدح يف ظفللا اذه ىور اذكو «ءرباج ثيدج يف ظفللا اذه ىلإ رظني مل

 نب ورمع نعو «بيطي تح رمثلا عيب نع يهنلا :هيفو «رباج نع ريبزلا بأ نع ريهز نع ملسم هجرحأ ثيدحلا
 ١575[. :مقر] "هحالص ودبي نح" :هيفو «رباح نع رانيد

 لحر قيرط نم دواد وبأ ىورو ؛مامإلا نع قاعتملا شقأ نب دمحم قيرط نم يراك فور اذكه :هحالص ودبي
 هلام لحتست مب :لاق 32 يبلا ىلإ امصتحاف ائيش ةنسلا كلت جرخت ملف لخن يف فلسأ الجر نأ :رمع نبا نع ارحب
 ةلاهجلا نكل لوهجم لحر هدنس فو [*145177 :مقر] هحالص ودبي ىح لحنلا يف اوفلست ال :لاق مث ؛هلام هيلع ددرا
 يف ملسلا نع ىف :ظفلب رمع نبا ثيدح نم "هدنسم ' يف يسلايطلا دواد وبأ ىورو .نورقلا هذه يف حرج ريغ اندنع

 امأو ؛هحالص ودبي يح لخنلا يف اوملست ال :ظفلب ةبيش يبأ نبا هاورو «مامإلا ظفل اذهو ؛هحالص ودبي تح لتخنلا

 :هظفلو ءرمع نبا نع عفان نع كلام نع هريغو [؟54١ :مقر] يراخبلا هجرخأ دقف ملسلا ديق نع اقلطم ثيدحلا
 ةرمثلا اوعيابتت ال :اعوفرم هيبأ نع لاس نع يرهزلا نعو «عاتبملاو عئابلا ىمف اهحالص ودبي يح رامثلا عيب نع ىف
 نب ىسومو ديعس نب ىيو بويأو هللا ديبعو كلام قيرط نم ملسمو ءرمتلاب رمنلا اوعيبت الو ءاهحالص ودبي ىح
 ١8174[. :مقر] رمع نبا نع ملاسو رانيد نب هللا دبع قيرط نمو ؛رمع نبا نع عفان نع كاحضلاو ةبقع
 ةمئألا اهجرخأ ديعس يبأو ةشئاعو كلام نب سنأو تباث نب ديزو ةريره يبأو سابع نبا نع رخأ ثيداحأ انههو
 اهحالص ودب لبق ةرمثلا عاب نإف :بابلا ماكحأ امأ :يوونلا لاق .ةعبرألاو "نيحيحصلا" يف اهتماع مهبتك يف

 .عطقلاب عئابلا همزليو حيحص عيبلاف عطقي مل مث عطقلا طرش ولو :انباحصأ لاق «عامجإلاب حص عطقلا طرشب

 - اهكاردإ لبق ةرمثلا تفلت امبر هنأل ؛عامجإلاب لطاب عيبلاف ةيقبتلا طرشب اهعاب نإو «زاج هئاقبإ ىلع ايضارت نإف



 اهحالص لبق ةرمغلا ءارتشا نع يهنلا نايب عمال عويبلا باتك

 مجنلا علط اذإ" :لاق دق يبلا نع ةريره يبأ نع ءاطع نع ةفينح وبأ -7

 .ايرثلا نيعي "تاهاعلا تعفُر
 يوارلا نم ريسفت >> رامشلا تافآ يأ 2

 اذه ىفتنا دقف عطقلا طرش اذإ امأو «ثيداحألا هب تءاج امك لطابلاب هيحأ لام لكأ دق عئابلا نوكيف -

 امنإو ؛ثيداحألا هذه قالطإل ؛لطاب عيبلا نأ ءاملعلا روهمج بهذمو انبهذمف طرش الب ًاقلطم اهعاب نإو ررضلا
 «عطقلا طرش بحي :ةفينح وبأ لاق هنأ رخآلا يف لقنو .[8/9 ملسم حرش] عامجإلل عطقلا طرشب هانحّحص

 ءاقبإلا طرشب هلطبأو «هدعبو حالصلا ودب لبق قالطإلا ةلاح عيبلا هلي ةفينح وبأ حًّحصو :ينالطسقلا لاقو

 . ماسم حركا يف يوونلا هنع هلقن امل افالخ هبهذم لهأ هب حرص اذك «هدعب

 اذإ اميف فالخلا امنإو ءاقافو لطاب كرتلا طرشبو ءاقافتا زئاج عطقلا طرشب اهحالص ودب لبق ةرمثلا عيب نأ ملعا

 هذه رهاظب هدازرهاوجخو يبسح رسلاك انخياشم ضعب اذكو «هريغو يعفاشلا هزوجي الف طرش الب 508 عاب

 مدع ةدارإ نئيعم ىلع وأ «ىلوألا كرتو هيزنتلا ىلع ثيداحألا نولمحيو ءزاوجلا ىلع انخياشم ةماعو «ثيداحألا

 نم رهاظلا وهو كرتلا طرشب عيبلا يعم ىلع وأ «قافتالاب لطاب هنإف ءاهحالص ودبي نأ لبق :هلوق نم روهظلا

 ىلع مهضعبو ءزاوحلا مدع ىلع انخياشم ةماع نأ ءاملعلا ضعب همعز ام رمألا سيلو ؛حالصلا ودب لبق عيبلا

 فالح باودلا فلع يف الو لكألا يف هب عفتني ال لاحب ناك نإ اندنعو :"حتفلا" يف مامحلا نبا لاق معن ءزاوجلا

 ا ؛زوجي هنأ حيحصلاو ءانخياشم ةماعل ناحخ يضاق هبسنو «زوحي ال :ليق «خياشملا نيب

 ىلع اًًدرو ةيفنحلل ًالالدتسا ثيدحلا ةهج نم انهه مالكلا لاطأ دقو .لاحلا يف هب ًاعفتنم نكي مل نإو لاحلا

 ٠ .الفعو اهم باد فتاه قلع هقح وه امك ماقملا ققحو «مهريغ

 عابت ال :ظفلب هقيرط نم ورسخ نباو «مامإلا نع ريكب نب فسوي قيرط نم ينائشألا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 :هعفر رمع نبا نع ةقارس نب هللا دبع نب نامثع قيرط نم يناهبصألا ميعن وبأ هاورو .ايرثلا علطت يح رامثلا
 يراخبلا دنعو .ايرثلا عولط :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي كلذ م :تلق :لاق ,"ةهاعلا بمهذت ّح رامشلا عيب نع ىمن"

 :مقر] رمحألا نم رفصألا نيبتيف ءايرثلا علطت ىح هضرأ رامث عيبي نكي ملدا تباث نب ديز نأ :ديز نب ةحراخ نع
 :لوصوم بع انعم اذاهتعما هوروأ ء| موقع

 عضوم ف هبكاوك ةرثكل ؛ةرثكلا وهو «ةورثلا نم هب يمسو ءايرثلل ملع وه وأ ,دهعلل ماللا] :خإ مجنلا علط اذإ
 يف اهحالص ودبي نأ لبق رامثلا عيب باب يف ديز نب ةحراخ نع دانزلا بأ قيرط نم يراخخبلا جرخأ [قيض دحاو

 نم رفصألا نيبتيف ايرثلا علطت تح هضرأ رامث عيبي نكي مل تباث نب ديز نأ :ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نمض

 مجنلا علط اذإ :اعوفرم دواد يبأ دنع ةريره يبأ ثيدح يفو :"داشرإلا" هحرش يف لاق 7١57[« :مقر] رمحألا

 يف رحلا دادتشا دنع فيصلا لصف لوأ رجفلا عم علطت يهو :حرشلا كلذ يف لاق .دلب لك نع تاهاعلا تعفر

 :يراقلا لاق .[517١/ه] هل ةمالع مجنلا عولطو ءججضنلا ةقيقحلا يف ربتعملاو «رامثلا حضن ءادتباو زاجحلا دالب

 ٠١[. 5 :مقر ]81/1١« ةهاعلا نم خرزلا نمأ ايرثلا تعلط اذإ :ظفلب ةريره يبأ نع "ريغصلا" يف ناربطلا هاورو



 يرتشملا نم طارتشالا نايب خ4 عويبلا باتك

 [يرقتملا نم ظازتمالا نايا
 قص يبلا نع يراصنألا هللا دبع نب رباح نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ 7

 رغألا نب ضيبألاو تايزلا بيبح نب ةزمحو دايز نب نسحلا قيرط نم يئراحلا هنع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ
 زيزعلا دبعو ىسوم نب هللا ديبعو ىيِي نب ليعامسإو عيكوو رذنملا يبأ دمحمو مهجلا يبأو فسوي يبأو رمع نب دسأو

 نع مهلك ملاس نب ملاسو نارمع نب قاعلاو يلع نب ردملاو متيملا نب: ورمعو بحاج نب رصلا نبا وكو كلاتخ نبا
 هللا دبع قيرط نم ئائشألا هاورو «عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل لاملاف لام هلو ادبع عاب ن م :ظفلب دنسلا اذهب مامإلا

 .هنع عيك و قيرط نم يقابلا دبع نبا هاورو «نانعألا قيرط نم ورسحخ نبا هاورو ؛مامإلا نع ىسوم نبا
 :مقر] ملسمو ؛«ىلوألا ةلمجلا ىلع رباج ثيدح نم ارصق نابح نباو [م عمو :مقرإ دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو

 :مقر] هجام نباو [475 :مقر] يئاسنلاو [54*» :مقر] دواد وبأو ١١514[ :مقر] يذمرتلاو [ 54
 ةياورلاو ءادبع عاب نم :ظفلب هثيدح نم هيلع قفتم :ظفاحلا لاقو ءرمع نبا ثيدح نم يواحطلاو ٠

 نم لدعلا ةحلط اهاورو «هنع "راثآلا" يف نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسخ نباو يثراحلا اهجرخأ اهمامتب ىلوألا
 نب بيعش قيرط نم رفظملا نبا هاورو «مامإلا نع رغألا نب ضيبألاو 0 ديبعو نامحلا ىيي يبأ قيرط
 نع ينامحلا ىيي يبأو دايز نب نسحلاو بيهص نب دابعو «دبعلا ركذي مل هنأ الإ رغألا نب ضيبألاو قاحسإ
 ثيدحلاو «هنع يهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاورو .هنع عيكو قيرط نم ينانشألا هاورو «مامإلا

 .هانعمب رمع نبا ثيدح نم يواحطلا هجرخأ

 لوحفلا علط نم ذحخؤيو ثانإلا علط قشي نأ وهو «حيقلتلا ريبأتلاو :"يراسلا داشرإ" يف لاق :خلإ ًاربؤم ًالخن

 نبا قيرط نم [؟0٠7 :مقر] يراخبلا ىور ]١55/5[. ربؤي مل امم دوحأ هللا نذإب كلذ نوكيل ؛هنم ٌرْذَيف

 دبعلا كلذكو ءاهربأ يذلل ةرمشلاف ةرمئلا ركذي مم تربأ دق تعيب لخن امي نأ :عفان نع ةكيلم يبأ نبا نع جيرج

 طرتشي نأ الإ عئابلل اهرمثف تربأ دق ًالخن عاب نم :ًاعوفرم رمع نبا نع عفان نع كلام قيرط نمو «ثرحلاو
 نأ يرتشمللو «عئابلل يه ربؤت مل مأ تربأ ءاوس :هكنم ةفينح وبأ لاقو ]١51/0[: "داشرإلا" يف لاق «عاتبملا

 راجت ىلإ ةرمثلا كرت عيبلا يف عئابلا طرتشا نإف .ذاذجلا ىلإ همزلي نأ همزلي الو «لاحلا يف لخنلا نع اهعلقب هبلاطي

 ا .دقعلا هيضتقي ال طرش هنأل ؛دساف عيبلاف

 لاق «بلاغلاو ةداعلا جرفخم جرح ريبأتلا ديق نأ رهاظلا نأ ىلع ةفلاحملا موهفمم. هلوق مدع ىلع ءانب اذه :لوقأ

 لالدتسا يف [؟1/5] "حتفلا" يف مامحلا نبا لاقو ءرمع نبا نع ةعبرألاو يراحبلاو دمحأ هاور ثيدحلاو :يراقلا

 - :ُةظي يبلا نع هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع ةتسلا بتكلا باحصأ ىور امل :دمحأو كلامو يعفاشلا



 موسلا ىلع موسلا نع يهنلا نايب كح عويبلا باتك

 غاب نم" :ةياور فو ."يرتشملا طرتشي نأ الإ عئابلل لاملاو ةرمثلاف لام هلو دبع وأ
 اعيبم نوكيف هسفنل

 عئابلل هترمثف اربؤم الخن عاب نمو 0 رتشي نأ الإ عئابلل لاملاف لام هلو ًادبع
 يي

 ."ع اتبملا طرتشي نأ الإ

 م ا ا ل ا ل 7

 طرتشي نأ الإ عئابلل ةرمثلاف ًاربؤم ًالخن عاب نمو ؛عاتبلا طرتشي نأ الإ عئابلل هلامف لام هلو ًادبع عاب نم

 ل :مقر] ع اتبملا طرتشي نأ الإ اهعاب يذلل اّترمثف ربؤت نأ دعي الخ ع انيا نم: :يراخبلا ظفل فو ,ع اتبملا

 نمو «رمع نبا نع عفان نع بويأو هللا ديبعو ثيللاو كلام قيرط نم ملسم يف يورم هنإف ؛مامحلا نبا عم قحلاو

 لصفملاو نينجلا ىلع اهريغو ةربوملا نم قرفلا يف يوونلا سايق مث ءاعوفرم هيبأ نع ملاس نع يرهزلا قيرط
 .ىرخألا مكح امهادحإ مكحف ناتلصتم امهاتلك انهه ةربؤملا ريغو ةربوؤملا نأل ؛قرافلا عم هنألا ؛طقاس

 .ذاختإلا ةيصاخل عيبلل لاعتفالا نم :ع اتبملا .دبعلل كلم الف الإو نوذأملاك هضبق يف وأ هندب ىلع يأ :لام هلو ادبع وأ

 ركذ ىلع أرصق هنع نسحلا نب قيرط نم ورسخ نبا هاورو «مامإلا نع دايز نب نسحلا هاور اذك :خإ ةفينح وبأ
 مكضعب عبي ال :هعفر رمع نبا نع ١517[ :مقر ملسمو 23١765 :مقر يراخبلا] هيلع قفتم ثيدحلاو ؛مايتسالا
 نسحلا نب دمحم هاور اذكه :خلإ دامح نع 55٠05[. :مقر] رذي وأ عاتبي ىح :يئاسنلا دازو ءضعب عيب ىلع
 ةبطخ ىلع لجرلا بطخي ال :ظفلب هاعفر ديعس يبأو ةريره يبأ نع نوراه يبأ قيرط نم مامإلا نع "راثآلا" يف
 ئفكتل اهتخأ قالط لأست الو ءاهتلاخ ىلع الو ءاهتمع ىلع ةأرما حكني الو فيخأ موس ىلع موسي الو ؛هيخأ
 رجحلا ءاَقلإب اوعيابت الو ءاوشحانت الو ءهرحأ هملعيلف اريجأ رحأتسا نمو ءاهقزار وه هللا نإف ءاهتفحص يف ام

 نمو «ماوعلا نب دابع قيرط نم ورسح نباو ؛مكحلا نب مثيهلا قيرط نم يثراحلا هاورو 75٠١[, :مقرا“ 4 ؛:صأ
 ."هملعيلف" :هلوق ىلإ ىهتنا مهثيدح نأ الإ مامإلا نع مهتثالث هدج نع ينارحلا ةبورع يبأ قيرط

 ةرم. نيل يعبات يدبعلا نيوح نب ةرامع هنأ رهاظلاو «نوراه وبأ هنأ ةخسنلا هذه يف ةياورلا هذه يف مهبملا رهظ اذهيو

 :دمحأ لاقو ءنوراه يبأ نع ثدحأ نأ نم يلإ بحأ يقنع برضتف مدقأ نأل :ةبعش لاقو ءديز نب دامح هبذك

 نولتي :ئيطقرادلا لاقو ؛ثيدحلا كورتم :يئاسنلا لاقو ؛هثيدح يف قدصي ال فيعض :نيعم نبا لاقو «ءيشب سيل

 ىورو «هثيدح نم سيل ام ديعس يبأ نع يوري ناك :نابح نبا لاقو ؛يروثلا هنع ىور امب ربتعيف يعيشو يحراخ

 يف ثيدحلا نكل .نوعرف نم بذكأ :يلع نعو ءرتفم باذك :يناجزوجللا لاق ءفيعض ىيي نع حلاص نب ةيواعم
 .ًاقلطم ةلوبقم يعخنلا ليسارمو دمحم "راثآلا" يف هدحأ مل نوراه ابأ نأ عم تفرع امك حيحص هسفن



 موسلا ىلع موسلا نع يهنلا نايب 4 عويبلا باتك

 ماتسي ال" :لاق هنأ دك يبلا نع ةريره يبأو ءيردخلا ديعس يبأ نع مهأ ال نمع

 ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت الو «هيخنأ ةبطخ ىلع حكني الو .هيحأ موس ىلع لجرلا

 يهنلا وأ يفنلاب

 رمع نبا ثيدح نم ناخيشلا هجرخأ :خلإ لجرلا مأتسي ال .ةلاهجلا يف ريض الف ءاندنع ةقثلا نع يأ :مهتأ ال نّمع

 يرهزلا قيرط نم يراخبلا ىورو «ةاصحلا ءاقلإب اوعيابت ال :ظفلب "ىقتنملا" يف دوراجلا نبا جرحأ اذكو «هوحنب

 لحرلا عيبي ب الو ءاوشحانت الو ءدابل رضاح عيبي نأ دك هللا لوسر ىمن" :لاق ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع

 .[؟١٠14١ :مقر] "اهئانإ يف ام أفكتل اهتخأ قالط ةأرملا لأست الو .هيحأ ةبطح ىلع بطخي الو .هيخأ عيب ىلع

 نأ" :ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع ثيللا نعو «ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا قيرط نم ملسم ىورو
 :ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع تباث نب يدع قيرط نمو ؛"هيخأ موس ىلع لحجرلا مأتسي نأ ىف ُد هللا لوسر
 ,ةيرصتلاو ءشجنلا نعو ءاهتحخأ قالط ةأرملا لأست نأو «دابل رضاح عيبي نأو «يقلتلا نع ىمن دي هللا لوسر نأ"

 306 هللا لوسر ىمن" :لاق «ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ قيرط 07 موس ىلع لحجرلا مأتسي نأو
 ١5١٠8[. :مقر] "ررغلا عيب نعو ءةاصحلا عيب نع
 صئاصخ نم دحاو دانسإ ف اهعمج لعلو «ةقرفتم ثيدحلا بتك يف ةيورم اهئازجأو ثيدحلا اذه ضاعبأ :لوقأ

 م نس را راسا كو ارم يبأ نع يقهيبلا هاورو :ثيدحلا رحآ ف يراقلا لاق «مامإلا ةياور
 8 هملعيلف 0 كاذبا نمو .رجحلا ءاقلإب اوعيابت الو ءاوشجانت الو ةيحأ ةيطخت ىلع بطخت الو هيا

 .هرحأ هل نّيبي ح ريحألا راجيتسا نع ىمك اهل هنأ :ديعس يبأ نع دمحأ ىورو ١١47١[, :مقر ء١٠٠/5]
 بلطي نأ :هيخأ موس ىلع موسلابو ءدقعلا مامتو داقعنالا دعب خسفلا بلطي نأ :هيحأ عيب ىلع عيبلاب دارملا مث

 ءاسلحو ًاحدق لي هعيبك ديزي نم عيب زاوج يورملا نمف الإو ءدقعلا لبق نملا ا يضارتلا دعب علا
 يف سيق تنب ةمطاف ةصق رهاظلا نمف الإو «دقعلا لبق يضارتلا دعب كلذ نوكي نأ :هيحأ ةبطخخ ىلع ةبطخلابو

 .قالط ةأرما جوز ةأرما لأست ال نأ :قالطلا لاؤس عنو ءديز نب ةماسأ اهحاكنإو مهج يبأو ةيواعم ةبطخ

 فاك امهنيي ءافلاو ةيقوفلا مضب أفكتل :هلوقو ءاهل ناك ام ةرشاعملاو ةقفنلا نم اه نوكيو ءامب جوزتي نأو هتحوز

 «ةبارقلاو بسنلا صوصحخ ال هتانبو مدآ ب نم وه نم تحألاو خألاب دارملاو ,بلقت يأ ةزمه هرخآ ةنكاس

 :لاق ءاهيف ام غرفتل اهتببك اذإ ردقلا تأفك نم :"عمجملا" يف لاق ءاضيأ رفاكلا لمشيف «ةيمالسإلا ةوخألا الو
 .ةرفاك وأ مالسإلا وأ بسنلا يف اهتحأ تناك ءاوس اهريغ اهتحأب دارملاو

 "هدنسم" يف دايز نب نسحلاو ,"راثآلا" يف نسحلا نب دمحم هاور دقف ءهرجأ هملعأف اريجأ ترحأتسا اذإو :ظفل امأو
 نب يلع قيرط نم ئطقرادلا هجرحأ ثيدحلاو هترجأ هملعيلف اريحأ رجأتسا نم :ظفلب ردقلا اذهي مامإلا نع

 - ءورسخ نبا هاور هقيرط نمو «ةفينح يبأ نع مصاع نب يلع نع يئاسنلا برح نب دمحم نع رشبم نب هللا دبع



 موسلا ىلع موسلا نع يهنلا نايب 44١ عويبلا باتك

 ءاهقزار وه هللا نإف اهتفحص يف ام ئفكتل اهتحأ قالط ةأرملا لأست الو ءاهتلاخ الو
 اهئنإو اهتعصق يهنلا وأ يفنلاب

 خا هلع اريجأ ترجأتسا اذإو ءرجحلا ءاقلإب اوعيابت الو

 يقابلا دبع نبا هاورو «ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا نع عاجش نب دمحم قيرط نم ًاضيأ ورس نبا هاورو -

 .هترحأ هل متيلف :ظفلب هب دامح نع يروثلا نع رمعم نع قازرلا دبع هجرحأو «مامإلا نع ةزمح نبا قيرط نم

 نع عيكو قيرط نم ةبيش يبأ نبا هاور اذكو دك يبلا هب غلبي ملو ةرم يروثلا هب ثدحو :قازرلا دبع لاق

 نمو ءهترجأ هل نيبيلف :ظفلب اعوفرم هب رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم "هدنسم" يف هيوهار نبا هجرخأو ,دامح
 يف دواد وبأو «"هدنسم" يف دمحأ هاورو «هترحأ هل نيبي يح لحرلا رحأتسي نأ ىهف :ظفلب ةملس نب دامح قيرط

 نأ تفرع دقو لتام انهه ميهاربإ هنع يوارلاو .حيحصلا وه فوقوملا :ةعرز وبأ لاقو ءظفللا اذهي "هليسارم

 .عوفرم ريغ ةعرازملا يف يئاسنلا هاورو «تاقث نع الإ يوري ال ةلوبقم هليسارم
 لاق :لاق ءرمع نبا نع دئرم نب ةمقلع نع ةفينح وبأ :اهنم اهنم «قرط ىلع ءاج مامإلا نع ثيدحلا اذه نأ ملعا مث

 نع يميتلا ىيحي نب ليعامسإ قيرط نم ورسخ نبا هاور اذك ءهرجأ هملعيلف ًاريجأ رحأتسا نم :ُهي هللا لوسر
 هذه انتخسن يف امك خلإ ةريره يبأو ديعس يبأ نع مهتأ ال نمع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ :اهنمو .مامإلا

 بيبح نب ةزمحو نامهط نب ميهاربإو ورمع نب دسأو مكحلا نب مساقلا قيرط نم هلوطب يئراحلا هاور اذكه

 نب نسحلاو يقورسملاو ليذهلا نب رفزو ريبزلا نب هللا دبعو قرزألا فسوي نب قاحسإو ئناه نب بويأو تايزلا

 ةفينح يبأ نب دامحو ماوعلا نب سابعلا قيرط نم ورسم نبا هاورو ؛مامإلا نع مهلك تارفلا نب نسحلاو دايز
 .مهقأ ال نمع :دانسإلا يف لقي ملو يبههولا دلاخ نب دمحم قيرط نم هلوطب يعالكلا هاورو ؛مامإلا نع امهالك

 ءمهمصخ انأ ةثالث :هعفر ةريره يبأ ثيدح نم م7 :مقر] "هحيحص" يف يراخبلا دنع هانعم. ثيدحلاو

 كلام هجرخأ خلإ اهتحأ قالط ةأرملا لأست الو :هلوقو يك نسب مدع :مهيف ركذف

 اهتفحص غرفتستل :ظفلب هيفو «ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ قيرط نم ١544[ :مقر] "أطوملا" يف

 يف ميعن وبأ هجرخأو ءرخآ قيرط نمو هقيرط نم 170١[ :مقر] يراعابلا هجرخأو ءامل ردق ام اهل امنإف حكنتلو
 نبا هحرخأو :«نيدلا يف ةوخأ :ةوحألاب دارملاو ."اهتحأ قالط طرتشت نأ ةأرمال حلصي ال" :ظفلب "هجرختسم"

 ظ . هحيحص" يف نابح

 4ْمُكَل َلِجُأَوإ» :ىلاعت هلوق وهو «باتكلا ىلع ةدايزلا هب زوجي روهشم ثيدح وهو هجيرخت رم دق :اهتلاخ الو
 ثيداحأ نأ ىلع انهه ةرمثلا قالطإل ؛حالصلا ودب لبق ةرمثلا عيب رايخ يف ةفينح يبأ مامإلل ليلد هيف (؟ ؛:ءاسنلا)

 ءداشرإلاو هيزنتلل يهنلا نأ ىلإ ريشي هريغو يراخبلا دنع تباث نب ديز ثيدح نأ عم رخأ تاضراعم اه يهنلا

 رولا فقل ةيفو



 ديصلا بلك نمت يف ةصخرلا نايب 44 عويبلا باتك

 هللا دبع نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب نعم نع ةفينح وبأ -9

 ؟هللا لوسر اي كلذ فيكو :اولاق ,"هللا ىلع اورتشا" :لاق هنأ نك يبلا نع دوعسم نبا

 . انمناغمو انعهاقم ىلإ انعب :نولوقت" :لاق
 انمئاتغ تاقوأ

 ا اال
 هلل

 نابع نبا قوت درع يحل
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 ريغ هللا ىلع نيلكوتم يأ :هللا ىلع اورتشا .دوعسم نبا هدج قلي مل هنال ؛لسرم :خلإ دبع نب نعم نع
 قوثولاو لاكتالاب نمثلا وأ عيبملا ملسأو يرتشأو عيبأ :لحرلا لوقي نأ يغبنيف «هيف ددرتم رمأ ىلع رمأل نيطراش

 نايب يف "ةيانبلا" يف ئيعلا لاق ءاياطعلا تيقاومو مناغملاو مساقملاك ةرهاظلا بابسألا ىلإ احومطو ارظن ال هللا ىلع

 ءءاطعلا ىلإ عيبلا تزاجأ امنأ ةشئاع نعو «ةباحصلا ةماع دنع دساف اهيلإ عيبلا نأ نيعي :لوهجم لحأ ىلإ عيبلا

 نع ةمركع نع يردخلا ميركلا دبع نع ةنييع نبا انربخأ يعفاشلا قيرط نم "ةفرعملا باتك" يف يقهيبلا ىورو
 ىلإ عيبلا ان2# ةشئاع ةزاجإ :يزارتألا لاقو «سايدلا ىلإ الو «ردنأ ىلإ الو «ءاطعلا ىلإ اوعيبت ال :لاق «سابع نبا
 دقف كلذ دعب امأف ,فلتخي ملف داعيملا نوفلخي اونوكي مل ءافلخلا نأل ؛تزاحأ امنإ اهأ ىلع اندنع ا

 اببس عقو ارخأتو امدقت نامزلا فالتخا لعلو ١31/4[. : ةيائبلا] رخأتيو مدقتي ام سنج نم راصف رمألا ريغت

 :لاقي وأ انقل ةيواعم نب ديزي ةرامإ دعب ام ىلإ سابع نبا ءاقبل ّذذ ةشئاعو سابع نبا يياور يف فاالتخالل

 ..د سابع نبا هريتعاو ةشئاع هتردهأف نيموي وأ موي وحنب ًاليلق رخأتيو مدقتي ناك

 عيبلاو ءاورتشا :هلوق ةئيرقب انيرتشا يأ :انعب .لوقلا اذه نم دوصقملاو هللا ىلع ءارشلا يعم يأ :كلذ فيكو

 قيرط نم لدعلا ةحلط هاور اذكه :خلإ بلك نمت يف .اناياطعو انقازرأ ةمسق ةنمزأ :انمهاقم .دادضألا نم ءارشلاو

 مثيلا نع هقيرط نم مامإلا نع نسحلا نب دمحم نع دبعم نب يلع نع يدنكلا هللا دبع نب دمحأ نع رذنملا نب دمحم
 نباو ورسحخ نباو ءرذنملا نب دمحم قيرط نم ةحلط هاور دقف ءانهه امك لاصتالا عم امأو ءاعطقنم سابع نبا نع
 نبا هجرخأ هقيرط نمو ءهنع يدنكلا هللا دبع نب دمحأ نع امهالك يكاطنألا نيسحلا نب نيسحلا قيرط نم رفظملا

 يناسارخلا يدنكلا يلع وبأ وه :يهذلا لاقو ءفيعض :يدنكلا لاقو ءروكذملا يدنكلا ةمجرت يف "هلماك" يف يدع

 يلع انثدح «يدنكلا انثدح «ييدملا يلع نب دمحأ انثدح :لاق مث ءيدع نبا هلاق ليطاوبو ريكانم هل جالجللاب فرع

 لك هللا لوسر صر 1 نع نسحلا نب دمحم انثدح «دبعم نبا
 5 .لطاب ثيدحلا اذه :قحلا دبع لاقو «ةفينح يبأ قيرط نم امج درفني ءايشأ هلو :لاق ءديصلا بلك نمث يف



 ديصلا بلك نْمث يف ةصخرلا نايب 4“ عويبلا باتك
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 نب رصن يبأ نع ناذاش نب يلع يبأ نع نوربج نبا نع ورسح نبا ىورو «يدنكلا اهيف سيل قرط هل :تلق

 اذهو «هب سأب ال دنس اذهو ,نسحلا نب دمحم نع ييوزقلا ةبوت نب ليعامسإ نع رهاط نب هللا دبع نع باكشإ
 هيف حيرص نتملا نإف «ةسارحلاو ةيشاملاو ثرحلا بلك هلثمو «ديصلا بلك زاوح ىلع ةيفنحلا دنع ليلد لوأ

 نم قودص :"بيرقتلا" يف لاق ءقودص ةقث هنوك ف بير ال يفريصلا بيبح نب مثيلا نأل ؛دانسإلا اذكو
 هبصعت نع هوفت نم هوفت ىلإ ىغصي الو «هلثم نع لأسي ال ةفينح وبأف ةفينح وبأ امأو 777٠[. :مقر] ةسداسلا

 نمو نيعباتلا نع يورو «ةرهاظ اماحف سابع نباو ةمركع امأو .هضرعو هنيدل أربتسي ملو «هيف عقوو هدانعو

 بلكلا لتق اذإ هنأ :يرهزلا نعو «يقولسلا بلكلا نمثب سأب ال :ءاطع نع يواحطلا ىور دقف ءهوحن مهدعب
 بلكلا يف لعجي لوقي ناك هنأ يراصنألا نايح نب ىيي نب دمحم نعو «هلتق يذلا همرغيف هتميق موقي هنإف «ملعملا
 .[١١1/؟] ديصلا بلك نمثب سأب ال :ةريغم نعو ءامهرد نوعبرأ لتق اذإ يراضلا
 نب نارمع نع قاحسإ نبا نع انباحصأ ضعب ينربخأ :لاق هرظانم نأ :هريغو يعفاشلا ةرظانم يف يقهيبلا ىورو

 ةقثلا انربخأ :هيف نكل «نامثع نع هفلاخ امي يعفاشلا هضراعف ءاريعب نيرشع هلتق الجر مرغأ نامثع نأ :سنأ يبأ

 يبأ نب ىيي قيرط نم يراخبلا جرحأ دقو ,خوسنم بالكلا لتق نأ عم نافيعض يحبزلا وأ ىيي يبأ نبا هتقث نكل
 بلك الإ طاربق هلمع نم موي لك صقني هنإف ءابكك كسمأ نم :اعوفرم هيد ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ريثك
 ثرح وأ منغ بلك الإ :ُي يلا نع ةريره يبأ نع حلاص وبأو :نيريس نبا لاق :يراخيلا لاق ؛ةيشام وأ ثرح

 يبأ نب نايفس نع هوحن جرخأو .ةيشام وأ ديص بلك دي يننلا نع ةريره يبأ نع :مزاح وبأ لاقو ءديص وأ
 ءانتقالا زاوج يف ةحيرصلا رابخألا هذه لاثمأو ء[1777 :مقر] دك يبلا باحصأ نم ةؤنش دزأ نم لحجر ريهز

 نم اضيأ ريزنخلاو رمخلا نإ يح هيف بغريو عبطلا هيلإ لي ام لاملا نإف ؛ًالام بلكلا نوك ىلع ةحضاو ةلدأ

 تناك بالكلا هذمب عافتنالا زاج اذإو ءانقح يف ًالام نكي مل نإو "ةيادلا" بحاص هب حّرص ام ىلع لاومألا
 «ليفلاك فرصتلاو كلمتلا نع ةعنام ريغ ةساجنلاو ؛كالمألاو تافرصتلاو دوقعلا اهيلع درت نأل ةحلص الاومأ

 نع ىمن التء هنأ" :رباج نع [5774 :مقر] يئاسنلاو 54551١ ١[ :مقر 233117/] دمحأ ىور دقو :يراقلا لاق

 ."ديصلا بلك الإ بلكلا نمث نع ىف" :يذمرتلا ةياور فو ؛"ملعملا بلكلا الإ بلكلا نمت
 رهم نع ىف" :هعفر «ةريره يبأ نع ءاطع نع سيق نع ةملس نب دامح ثيدح نم يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه

 اهيف سيق نع دامح ةياور :يقهيبلا لاقو ,"ديص بلك الإ بلكلا نعو «رونسلا نمث نعو ءلحفلا بسعو «يغبلا

 نع حابص نب ئثملاو حابر يبأ نب هللا ديبع نب ديلولا هاورو :يقهيبلا لاق ءملسم لاجر نم ناتقث امه :انلق ءرظن

 بلكلا نمثو «يغبلا رهمو «ماجحلا بسك ركذف «”"تحس نهلك ثالث" :هعفر «ةريره يبأ نع حابر يبأ نب ءاطع

 - «روصنم نب قاحسإ ةياور ىلع نيعم نباو دمحأ هفعض نإو يملا :انلق ,نافيعض هايوار :لاق ءايراض بلك الإ
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 رامع نباو ئيطقرادلاو دعس نباو يدع نباو يئاسنلاو يذمرتلاو يناحزوجلاو متاح وبأ هنيلو هفعض اذكو -
 هفيعضت لكلا لصاحو «يليقعلا اذكو "ءافعضلا" يف نابح نبا هركذو «دينحلا نب يلعو يئاسنلا هكرتو «يحاسلاو

 حابسلا نب ىيثم :نيعم نبا نع حلاص نب ةيواعم لاقو .ةعباتم. ربجني ريسي فعض اذهف «هرمع رخآ يف هطالتخاب
 هفعضي مل نكل يقهيبلا هعبتو «ئيطقرادلا هفعض نإو ديلولا امأو «ةقث ًاعيمجو نويكم ملسم نب نسحلاو ملسم نب ىلعيو
 يف نابح نبا هل جرخأو «ةقث هنأ :نيعم نبا نع "ليدعتلاو حرجلا باتك" ف متاح يبأ نبا ىكح لب ؛نومدقتملا
 ا ال دا وس يجو ا نراك ف مكاحلاو "هحيحص"

 نع ريبزلا وبأ انثدح .دامح انثدح :الاق ورمع نب ديوسو ثايغ نب دحاولا دبع نع :يقهيبلا لاق مث « «نسحلا ةبترم

 دنع عوفرم اذه :انلق كتي يبلا نع دامح ركذي ملو :لاق ءديص بلك الإ رونسلاو بلكلا نمث نع ىمن :لاق «رباج
 .حالصلا نبا هركذ امك "ناذألا عفشي نأ لالب رمأ" :سنأ ثيدح يف امك ثيدحلا لهأ

 نارودلل تفرع امك كشلا هرضي ال :انلق ؛عفرلا ركذ يف كشلاب دامح نع ىسوم نب هللا ديبع هاورو :يقهيبلا لاق
 لك يبلا نع الإ هملعأ ال :رباج نع اهظفلو «ةياورلا هذه نطقرادلا جرخأ دقو ءيمكحلاو يقيقحلا عفرلا نيب
 ةياورلا هذهو دك هللا لوسر ىمن :لاقف «دامح نع ليمج نب مئيهلا هاورو :يقهيبلا لاق «ةيرم الب عوفرم اذهو
 «تاقثلا ىلع طلغي ظفاحلاب سيل :يدع نبا لاق نإو ليمج نب مثيهلاو ,ةلوبقم ةقثلا ةدايزو «بير الب ةعوفرم

 ناك :دعس نبا لاق نكل "هيلامأ" يف كلذ ركذ كورتم هنإ :ينناهبصألا ميعن وبأ لاقو .بذكلا دمعتي ال هنأ وحرأو

 0 «يعازخلا ةملس وبأو لماك وبأو وه دادغبب ثيدحلا باحصأ نم ناك :هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاقو «ةقث

 أ :يبرحلا ميهاربإ لاقو «ةنس بحاص ةقث :يلجعلا لاقو «ةقث مثيلا :رخآ عضوم يف لاقو «ةثالثلا ظفحأ مئيهلا

 يف يههذلا لاقو ,"تاقثلا" يف نابح نبا هركذو ءظفاح ةقث :ئيطقرادلا لاقو ؛ةقث وهو «هنع عفدي الف قدصلا
 .ريغتف كرت هنأكو ثيدحلا باحصأ نم ةقث "هبيرقت" يف رجح نباو ءحلاص ةجح ظفاحلا يدادغبلا وه :"هفشاك"
 يبأ نع رفعح يبأ نب نسحلا هاورو :يقهيبلا لاق ,"هكردتسم" يف مكاحلاو ,"هحيحص" يف نابح نبا هل جرحأو

 هفعضو «فيعض :ييدملا نبا لاقو .يوقلاب سيل - نسحلا يعي - اذهو :لاق ءاحيرص اعوفرم رباج نع ريبزلا
 ةعانص نع لفغ :نابح نبا لاقو ؛«ءيشب سيل :نيعم نبا لاقو ؛ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو «يئاسنلاو دمحأ
 نظم سانلا رايخ نم ناك :ميهاربإ نب ملسم لاقو «ثيدحلا ركنم قودص :سالفلا لاق نكل هب جتحي الف ثيدحلا

 .ادهاشو اعباتم حلصي فعضلا ملس ول : :انلق ءبذكلا دمعتي ال :يدع نبا لاقو

 ريبزلا يبأ نع ةملس نب دامح نع دمحم نب جاجح نع يمسقملا نسحلا نب ميهاربإ قيرط نم يئاسنلا هجرحأ :لوقأ
 ثيدحو :يئاسنلا لاق «[4774 :مقر] ”ديص بلك الإ بلكلاو روئسلا نمث نع ىمف 5 يبنلا نأ" :رباج نع
 - يمسقملا ميهاربإ نإف «تابثأ تاقث مهلك دنسلا لاجر :لوقأ ,حيحصب وه سيل ةملس نب دامح نع جاجح



 [عيب يف نيتقفصلا نع يف نايب]

 نع امه رمع نب هللا دبع نع هثدح نّمع «روفعي يبأ نع ةفينح وبأ -*0

 ...«عيب يف نيطرش نع مهَهنا" :لاقف ؛ةكم لهأ ىلإ ديسأ نب باّبع ثعب 25 يبلا

 مهيلع اريمأ رسكف حتفب ديدشتلاب

 ءهرخآب طلتخا نإو تبث ةقث دمحم وبأ روعألا يصيصملا دمحم نب جاجحو «رشع ةيداحلا نم ةقث يصيصملا -

 اديؤم دعي نأ نم لقأ الف فعضلا ملس ولو ءدحأ لكل رهاظ هسفنب ةملس نب دامحو «ةتسلا ةمئألا هل جرخأ
 ءحاحصلا تاياورلا يف بلكلا نمث نع يهنلا نم يور امو .ةحيرصلا ةحيحصلا انتلدأل ادعاسم ًادهاشو ًادضاعم

 ةدارإ ىلع وأ «هيزنتلا ىلع لومحم وأ «بالكلا لتقب رمأ نيح ءادتبالا يف كلذ ناك خسنلا ىلع لومحم وهف
 نيعلا سحب سيل هنأ بلكلا ةساحب يف بهذملاو ,حيحصلا صصحخملا اذمي ماعلا صخي وأ «ملعملا ريغو روقعلا بلكلا

 أ نع يذمرتلا جرخأو «ريزنخلاو رمخلا لثم هسفن يف هنيع ةساحب ىلع قفتملاك هركذو ؛يراقلا همعز امك
 "ديصلا بلك الإ بلكلا نمث نع ىمن" :لاق ةريره يبأ نع مزهملا يبأ نع ةملس نب دامح نع عيكو نع بيرك

 نب ةبعش هيف ملكتو «نايفس نب ديزي همسا مزهملا وبأو ؛هحولا اذه نم حصي ال ثيدح اذه :لاق ء[ ١ :مقر]

 .ًاضيأ هدانسإ حصي الو ءاذه وحن دلك يبلا نع رباج نع يورو ؛جاجحلا
 يفتنيو ؛هرسك ربجني هوحجولا ةرثكو قرطلا ددعتب فيعضلاف ءفيعض امهنم لك نيئثيدحلا نأ ملس نإو :لوقأ

 ام ىلع اندنع لومحم وه :بلكلا نمث يف ف لاق يراقلا نأ ىلع ةجح حلصيف «نسحلا ةبترم ىلإ يقتريو ؛هفعض

 يف ىضق هنأ يور يح هب عافتنالا يف صخر مث ءامرحم ذئموي هب عافتنالا ناكو «هلتقب رمأ نيح ُدل هنمز يف ناك

 هذه فعض ملس ولف .كلملا نبا ه هركذ «شبكب ةيشام بلك يف ىضقو ءامهرد نيعبرأب لجر هلتق ديص بلك

 .نسحلا ةجرد نع عومجملا لزني ال نأ نم ددعتلاب يقرتلاب لقأ الف ًاضيأ تاياورلا

 [فلاحملا موهفمم لوقن ال انأ ىلع نيطرشلا ديقل موهفم ال] :خل! نيطرش نع .تاقثلا نم ةقث نم :هثدح نّمع

 «نتملاو دنسلا اذمي مامإلا نع فسوي يبأ نع امهالك دبعم نب يلعو ديلولا نب رشب قيرط نم يثراحلا هاور اذكه

 «ينانشألا قيرط نم ورسحخ نبا هاورو «ديلولا نب رشب قيرط نم ينانشألاو لدعلا ةحلط هاورو «يلعل ظفللاو

 25 يبلا نأ :باتع نع يبعشلا نع يفوكلا يشرقلا يميتلا بهوم نب هللا ديبع نب ىبحي قيرط نم ًاضيأ مامإلا ىورو
 نإف «عاطقنا هيفو «مامإلا نع نوع نب رفعج قيرط نم لدعلا ةحلط هاور اذك .هركذف هموق ىهني نأ هرمأ

 «ناطقلا ىيي هكرت :يراخبلا لاقو ,هفعضي ةنييع نبا ناك فيعض بهوم نبا هدنس فو ءاباتع كردي مل يبعشلا

 «ةقثب سيل ثيدحلا ركنم :هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاقو ؛هثيدح بتكي ال :نيعم نبا نع ميرم يبأ نبا لاقو

 نب ىِجي ناطقلا ىحي كرت :لوقي نيعم نبا تعمم :دواد وبأ لاقو ءوه فرعي الو ريكانم ثيداحأ هل :ةرم لاقو

 - «هثيدح تكرتف اهميقي ال ةالص هتيأر :ةبعش نع ناطقلا نع ىئيدملا نبا لاقو «كلذل ًالهأ ناكو هللا ديبع



 نع متاح يبأ نبا لاقو ,ثيدحلا يف ةقث ريغ ناك :ةبيش يبأ نبا لاقو ,ءيشب سيل :نيعم نبا نع يرودلا لاقو -

 بتكي ال فيعض :يئاسنلا لاقو هب لغتشي ال :لاقو هثيدح بتكأ نأ ناو اد هركنم ثيدحلا فيعض :هيبأ

 جاجتحالا طقسف «ةقث هوبأو ءهل لصأ ال ام هيبأ نع يوري :نابح نبا لاقو .فيعض :نيطقرادلا لاقو ءهثيدح

 ناطقلا ىيي هنع ثدح ىثملا نب دمحم :ىسوم وبأ لاقو «هيلع عباتي ال ام هيوري ام ضعب فو :يدع نبا لاقو «هب

 «ثيدحلا كورتم :يئاسنلا لاقو ءثيدحلا كورتم طقاس :جاححلا نب ملسم لاقو «رازبلا لاق اذكو «هكرت مث
 يبأ نع هيبأ نع ىور :هللا دبع وبأ مكاحلا لاقو ؛ماكحألا يف ةجحب سيلو قاقرلاو دهزلا ف زوجي :يحجاسلا لاقو

 امهو ,كرابملا نباو ةفينح وبأ هنع ىور :انلق .ثيدحلا عضي :رخآ عضوم يف لاقو «ريكانم اهرثكأ ةخسن ةريره

 ديعس نب ىيحي تعمس :لوقي هيوهار نب قاحسإ هنع ىورو .ناطقلا هقثو :امزج يبهذلا لاقو ءدقنلا ةمئأ نم
 .ناطقلا هنع ىور :لاقو «ةقث هللا ديبع نب ىحي :لوقي

 دمحم نب نمحرلا دبعو دقنلا ةمثأ مظعأ وهو «ناطقلاو سنوي نب ىسيعو ضايع نب ليضف هنع ثدح ىرت الأ
 «قدصلا لهأ ثيدح نم ةبراقم هثيداحأو ,فرعي ال هوبأ :ناجزوجلا لاقو ؛ليضف نباو ديبع نب ىلعيو يبراحما
 بذاك طلغ بيذكتلاب حرجلا نأ عم مدقم اندنع ليدعتلاو «ةقث نع ىور اذإ هب سأب ال :نايفس نب بوقعي لاقو

 رثكأ يف سيلو ءاضيأ تاقثلا نيب عقاو تاياورلا ضعب يف فالخلا نإف «لبقي ال راكنإلاب حرجلاو ءبذكلا نيب
 نع دحاولا دبع نب هللا دبع نع رماع نب ىلع نع اضيأ ةفينح وبأ ىور دقو .يدع نبا نع تفرع امك هثيداحأ

 ةزمح قيرط نم لدعلا ةحلط هاور اذكه ءهركذف لاصح عبرأ نع مههفاف هللا لهأ ىلإ قلطنا :هل لاق :هعفر باتع

 ىورو «مامإلا نع دايز نب نسحلا نع عاجش نب دمحم قيرط نم ورسح نبا هاورو ؛هنع تايزلا بيبح نبا
 نسحلا نب دمحم هاور اذك ءهركذف كلهأ َهّْنا :هل لاق :هعفر باتع نع لحجر نع رماع نب ىيي نع اضيأ مامإلا

 يف يعالكلاو ورسخ نباو ةحلط هاورو «مامإلا نع امهالك "هدنسم" يف دايز نب نسحلاو ,"راثآلا" يف
 هللا ديبع نب ىيحي لاق مث «يبعشلا رماع نع ىيي نع هباوص :"ةركذتلا" يف ئيسحلا فيرشلا لاقو ؛"مهديناسم"

 .باتع نع لحجر نع يبعشلا رماع نع :يريمحلا
 «بيعش نب ورمع نع 5٠015"[ :مقر] دواد وبأو 2147١١ :مقر] يئاسنلاو ء[55١ :مقر] يذمرتلا جرخأو
 «عيب يف ناطرش الو «عيبو فلس لحي ال :لاق ُدُّت يبلا نأ ورمع نب هللا دبع ركذ نيح هيبأ نع يبأ نيث :لاق

 حرش" يف ىورو .حيحص نسح ثيدح اذهو :يذمرتلا لاق ؛كدنع سيل ام عيب الو ءنمضي مل ام حبر الو
 نبا فوروا فدع و ةكلصرلا قو نق 0 لا ل در نخل كن انقل نعم نغ يلفت ان يغب وق ةعلا

 هامن ةكم لهأ ىلإ هثعب امل :هعفر ديسأ نب باتع نع ءاطع نع ميلس يبأ نب ثيل قيرط نم 5١85[ :مقر] هجام
 - يقهيبلا هحرحأو .عطقنم باتع نع ءاطعو «هقيثوت اندنع حيحصلاو ؛هيف فلتخم ثيلو «نمضي مل ام فلس نع



 ىلع ديسأ نب باتع د هللا لوسر لمعتسا :لاق هيبأ نع ةيمأ نب ىلعي نب ناوفص نع قاحسإ نبا قيرط نم -
 فلس نع مههناو ءنمضي مل ام حبر نم مكدحأ لكأي ال هللا ىوقتب هللا لهأ ىلع كترمأ نإ :لاقف ,ةكم لهأ
 يف يبهذلا لاق «ء[١٠ 457 :مقر ؛,"5/١] هددع نبل ان معدحا عيب ب نأو ل ا ما ولا 3

 لاق :هعفر سابع نبا نع ءاطع نع ةيمأ نب ليعامسإ قيرط نم ًاضيأ يقهيبلا هجرخأو ءديج هدنس : "ننسلا رصتخم

 «عيبو ضرق نعو ءاونمضي مل ام حبرو ءاوضبقي مل ام عيب نع مهفاف ةكم لهأو هللا لهأ ىلإ كتثعب دق نإ :باتعل

 .دنسلا اذمي ركنم وهو ؛ليعامإ نع يليألا حلاص نب ىيي هب درفت :لاق و نعو «عيب يف طرش نعو
 ام دمحأ نع يورو «يقشمدلا ةعرز وبأ هلقن نيعم نبا هقثو «ةقث هنكل يأرلا له لهأ نم يظاح وبأ وه امأ :تلق

 لاقو وسلا نب دنع يدع وهو قار, حام هكلوت فيدل هيح تاك «ةناوع قا لاقت ارخع الإ هيفا لاق

 لاقو «"تاقثلا" يف هركذ نابح نبا اذكو ءماشلا لهأ تاقث يف هريغو يدع نبا هركذو ءقودص :متاح وبأ

 ظفاحلاب سيل دمحأ وبأ :مكاحلا لاق معن ةقث :يليلخلا لاقو «ةنامألاو قدصلا لهأ نم مهدنع وه :يحاسلا

 وه امأو .ةالصلا ءيسي عماجلا دجسم يف هتيأر هنأل ؛هنيدح بتكأ مل نإ :دمحأ هيبأ نع هللا دبع لاقو (مهدنع

 نب ىيحي هنع ىورو «ةلطاب ثيداحأ ىور :بيطنخلا لاق «ةبسنلاب حرص هنأل ؛هب مورحلا لب رهاظلا وهو يليألا

 .سابع نبا نع ءاطع نع ةيمأ نب ليعامإ نع يوارلا وه اذهو «يليقعلا هلاق ءريكانم ريكب
 هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ناميلس يبأ نب كلملا دبعو نالجع نبا نع يروثلا قيرط نم اضيأ يقهيبلا ىورو

 ؛كدنع سيل ام عيب نعو ؛عيبو فلس نعو «عيب يف نيطرش نع هاهنف ديسأ نب باتع ثعب" :هعفر ؛هدج نع

 هوحن هعفر ةشئاع يبأ نع "طسوألا" يف يناربطلا هجرحأو ٠١[« 4715 :مقر ,717/0] "نمضي مل ام حبر نعو
 لاق ,"ةعيب يف نيتعيب نع ُدتُك هللا لوسر ىف" :لاق ةريره يبأ نع يئاسنلاو دواد وبأو يذمرتلاو كلام ىورو
 ؛حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح «دوعسم نباو رمع نباو ورمع نب هللا دبع نع بابلا يفو :يذمرتلا
 بوثلا اذه كعيبأ :لوقي نأ "ةعيب يف نيتعيب" :اولاق ملعلا لهأ ضعب رسف دقو .ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو

 ةدقعلا تناك اذإ سأب الف امهدحأ ىلع هقراف اذإف «نيعيبلا دحأ ىلع هقرافي الو «نيرشعب ةئيسنبو ةرشعب دقنب

 اذكب اذه ىراد كعيبأ :لوقي نأ ةعيب يف نيتعيب نع ٌدُي يبلا ىمن ام نيعم نمو :يعفاشلا لاق ءامهنم دحاو ىلع

 ,مولعم نمث ريغب عيب نع قرافت اذهو ءيراد كل تبجو كمالغ يل بجو اذإف ءاذكب كمالغ نعيبت نأ ىلع

 :مقر] بيعش نب ورمع ثيدح ف يذمرتلا لاقو .هتقفص هيلع تعقو ام ىلع امهنم دحاو لك يردي الو
 مث ًاضرق هضرقي نوكي نأ :لاق ؟”عيبو فلس نع ىمن" نيعم ام :دمحأل تلق :روصنم نب قاحسإ لاق 1 ١[:

 لاق ؛كيلع عيب وهف كدنع أيهتي لد نإ :لوقيف ءيش يف هيلإ فلسي نوكي نأ لمتحيو هيلع دادزي ًاعيب هعيابي

 - «ضبقي مل ام نعي ماعطلا ف الإ يدنع نوكي ال :لاق ؟نمضي مل ام عيب نعو :دمحأل تلق «لاق امك قاحسإ



 «هتراصقو هتطايحخ اي :لاق اذإو :دمحأ لاق «نزويو 0 يلا لاق -

 هب سأب الف هتراصق ّىلعو هكعيبأ :لاق وأ 00 ,أ :لاق اذإو «عيب يف نيطرش وحن نم اذهف
 باتك" يف ينابيشلا نسحلا نب دمحم هاورو :"ةيانبلا يف ئيعلا لاق نا لا ا

 اذك يبضرقت : نأ ىلع اذكو اذكي اذه يدبع كعيأ :لجرلل لوقي لحرلاف :عيبلاو فلسلا امأ :لاقو ءهرّسفو "راثآلا

 لحرلاف :نمضي مل ام حبر امأو «نيفلأب ًالجؤمو ًالاح فلأب ءيشلا عيبي لحرلاف :عيبلا يف ناطرشلا امأو ءاذكو
 ثيدحلا اذه :ىيعلا لاق دقف «ةعيب يف نيتعيبلا ثيدح امأو ]١85/8[. حبرب هضبقي نأ لبق هعيبيف ءيشلا يرتشي

 نيتقفص نع د هللا لوسر ىف" :لاق س دوعسم نب هللا دبع ىلإ هدانسإب [78 :مقر] "هدنسم" يف دمحأ هاور

 :لوقيف ًاعيب لجرلا عيبي نأ وه :هتاور نم رخآلا وه كيرش لاق :ثيدحلا ةاور دحأ رماع نب دوسأ لاق ."ةقفص يف

 نم يذمرتلا ىورو «ًأوبر نيتقفصلا يف ةقفصلا :ًاعوفرم كامس قيرط نم يليقعلا ىورو ءاذكب ةئيسنو اذكب دقن اذه
 اذك ,عيبلا يف ديلا برض :ةغللا يف ةقفصلاو ١771[« :مقر] "نيتعيب نع ىمن" ُدُي يبلا نأ :ةريره يبأ ثيدح
 .دقعلا دارأ اذإ رخآلا دي ىلع هدي عضي نيدقاعتملا دحأ نأل ؛دقعلا امب داريو «"ةغللا لمحب" يف هركذ
 يناربطلا لاق :"حتفلا" يف مامهملا نبا لاق ءاضيأ طرشو عيب نع يهنلا درو دقو ءاقافتا عقو نيطرشلا ديق نأ ملعا

 نب ثراولا دبع انثدح ؛يلهذلا ناميلس نب دمحم انثدح «يرقملا بويأ نب هللا دبع انثدح :"طسوألا همجعم" يف
 اعيب عاب لجر نع ةفينح ابأ تلأسف «ةمربش نباو ىليل يبأ نباو ةفينح ابأ امي تدجوف ةكم تمدق :لاق «ديعس
 ؛لطاب طرشلاو زئاج عيبلا :لاقف ءهتلأسف ىليل يبأ نبا تيتأ مث ءلطاب طرشلاو لطاب عيبلا :لاقف ءاطرش طرشو
 قارعلا ءاهقف نم ةئالث !هللا ناحبس اي :تلقف ءزئاج طرشلاو زئاج عيبلا :لاقف ءهتلأسف ةمربش نبا تيتأ مث
 نع بيعش نب ورمع ئثدح :لاق ءالاق ام يردأ ام :لاقف «هتربخأف ةفينح ابأ تيتأف «ةدحاو ةلأسم يف اوفلتحا

 هتريغأف ىليل يىبأ نبا تيتأ مث «لطاب طرشلاو لطاب عيبلا هطرشو عيب نع ىمن هنأ : يبلا نع هدج نع هيبأ
 ةريرب يرعشأ نأ لي ىنلا نما :تلاق ؛ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ئئدح :لاق ءالاق ام يردأ ام :لاقف
 نب رعسم نيثدح :لاق ءالاق ام يردأ ام :لاقف «هتربخأف ةمربش نبا تيتأ مث «لطاب طرشلاو زئاج عيبلا ءاهقتعأف

 زئاج عيبلا «ةنيدملا ىلإ اهنالمح يل طرشو ةقان هلق يبلا نم تعب :لاق 2# رباج نع راثد نب براحم نع مادك
 .[1751 :مقر ,”/4] زئاج طرشلاو

 هيلع تكسو "هماكحأ" يف قحلا دبع هركذ مكاحلا ةهج نمو «"ثيدحلا مولع باتك" يف مكاحلا هاور اذكو
 مث .[4054/5 :ريدقلا حتف] اهيف رظنلا نم دبالف ءاهيلع لدتسم بهاذم ةثالث ةلأسملا يف نأ اذه نم رهظ دقو
 بلطيلف هيلع عالطإلا ءاش نم «هبأد وه امك «ةفينح يبأ بهذم حيجرت ف ثيدحلا ةهج نم هلاطأو مالكلا درس

 .اهحورشو "ةيادحلا" نم بلطيلف عيبلا يف طورشلا ةلأسم امأو «هنم



 ب يف نيتقفصلا نع يمن نايب 468 عويبلا باتك

 ."ضببقي مل ام عيب نعو ءنمضي مل ام خير نعو «تلسو عيب نعو

 لاق٠:لاق يردخلا ديعس يبأ نع ةعزق نع كلملا دبع نع ةفينح وبأ 5

 :"قرلا ىف نقع نانا طخ هيف ةمأذإ ء ادع مكدحأ عاتبي ال" ل يبنلا
 اههدحأ يف يأ

 يف لاصخ عبرأ نع ٌدتك هللا لوسر يناهف" :ميكح نع نيريس نب دمحم ثيدح نم يناربطلا هاور :خإ عيب نعو
 ءازلا نوكسو فاقلا حتفب :ةعزق نع .هيلإ يضفي هنأل ؛عيبلا هب دارأ :خلإ حبر نعو .خلإ "فلس نع :عيبلا

 دقع هنإف" :هلوقو «ةمالع نيتحتفب "طرشلا"و ءيرتشي ال يأ :خلإ مكدحأ ع اتبي ال (يراقلا) .حتفتو ةمجعملا

 :مظعألا مامإلا دنسمل رفظملا نب دمحم ظفاحلا ةياور يف :ليقو «قتعلاب هنع لحني ال يأ :يراقلا لاق ."قرلا يف

 «عيبلا يف طرشلا نع ىمن :اعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع مامإلا ىورو ءكفي مل قر يف دقع هنإف
 نب ثراولا دبع نع يلجبلا نيسحلا نع مساقلا نب نسحلا نع ةدقع نب سابعلا يبأ نع لدعلا ةحلط هاور اذك

 نع يناربطلا مساقلا يبأ نع ميعن وبأ ظفاحلا هجرحأو «ةروكذملا ةصقلا ركذ مث «ةفينح يبأل تلق :لاق «ديعس

 هاور اذكهو ءهركذف ةفينح يبأ نع ديعس نب ثراولا دبع نع يلهذلا ناميلس نب دمحم نع ركب نب هللا دبع

 نع بيني نب ورمع نع :قاسارلا ذاطعا كين نب "قيدحلا مولع يف مكاحلا هاورو «"هطسوأ" ف يناربطلا
 .هب ديعس نب ثراولا دبع نع يلهذلا ناميلس نب دمحم ثيدح نمو ؛هدج نع هيبأ

 لقنو «"يطايمدلل دادغب ةخيشم" نم ثلاثلا ءرجلا يف "ملاعملا" يف يناريطلاو ؛"ىلحملا" ف مزح نبا هجرخأ اذكهو

 هلم مدع ووقعت نأ نع ضيا ةامالا ضورو»#ةنابح نباو ةشرالا ةجرخأو «بيرغ :لاق هنأ سراوفلا يبأ نع هيف

 هاور اذك ؛كدنع سيل ام عيب نعو «فلسو عيب نعو «ةعيب يف نيتقفصلا نع ىمن :هعفر ءورمع نب هللا دبع نع

 دواد قيرط نم يواحطلا هجرخأو ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةسمخلا هجرخأو ءورسح نبا

 نع بويأ قيرط نمو «ةعيب ف نيطرش نعو «فلسو عيب نع ىف :ظفلب «بيعش نب ورمع نع دنه يبأ نبا

 رماعو ناميلس يبأ نب كلملا دبع قيرط نمو «عيب يف ناطرش الو ؛عيبو فلس لحي ال :ظفلب بيعش نبا ورمع

 ]٠١5/5[. عيبو فلس نعو «عيب يف نيطرش نع ىمن :ظفلب ورمع نع لوحألا

 نع ثدحي ثراحلا نب ورمع نب دمحم تعمس ةملس نب دلاخ نع ةبعش قيرط نم يؤاحطلا هاور ام انتجح نمو
 ءامرقي ال :لاقف ءرمعل كلذ تركذف ءاهتمدخ تطرتشاو ةيراح هللا دبع تعاب امنأ :دوعسم نبا ةأرما بنيز

 نأ ىلع اهكعيبأ :تلاقف ءاهنم اهيرتشي ةيراح هتأرما نم بلط هنأ :دوعسم نبا نع يرهزلا نع مامإلا هاورو

 ءاهيرقت ال :لاقف «باطخلا نب رمع لأس مث «نمثلاب اهنم اهارتشاف نمشلاب اب قحأ تنك اهعيب تدرأ نإف ىلع اهكسمت

 طرتشيو ةيراجلا يرتشي لحرلا يف ميهاربإ نع دامح نع مامإلا نع "راثآلا" يف دمحم جرحأو «دحأل ةبوشم اهيفو
 - عنصي ام هلا, عنصي كلذ كلي الو حاكنب اذه سيل ؛هبحاص كلمي ال عيب اذه سيل ءبهي الو عيبي ال نأ هيلع



 رسعملا نع رظنلا نايب هند عويبلا باتك

 [رسعملا نع رظنلا نايب]
 نع شارج نب يعبر ئثدح :لاق يعجشألا كلام يبأ نع هيبأ نع دامح 74

 تلمع ام يبر يأ :لوقيف «ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ دبعب ىتؤي :لاق هذ ةفيذح
 ناميلا نبا

 لوقيف ولا نع رظنأو رسوملا ىلع عسوأ تنكف كءاقل الإ هب تدرأ انهن اريخ لإ
 هدير بسر هدرز ١ تاسيورتوا كاضر ركل لمعلا كندي

 111711111100 «يدبع نع اوزواجتف كلذب قحأ انأ : ىلاعت هللا
 ةكئالملا اهيأ زواجتلاب يأ

 نم رمع نبا نع عفان نع ديبع نب سنوي قيرط نم يواحطلا هاورو 71١[« :مقر 2375:ص] هنيعب كلمم -

 نإو «هبهو ءاش نإو .هعاب هبحاص ءاش نإ جرف الإ جرف لحي ال :هنع عفان نع رمع نب هللا ديبع قيرط نمو «هلوق
 عيب نع يهنلا وه هانعمو «ءارلا نوكسب طرشلا نوكي نأ لمتحي :لوقأ .[5/7١7؟] هيف طرش ال هكسمأ ءاش

 ,ةقفص يف نيتقفص نع يهنلاب لطبيف ؛قيقرلا يأ "قرلا باب" يف رحآ دقعو «عيبلا يف دقع نادقع هنأكف ءطرشو

 يف ام ىلع ةريرب ثيدح امأو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةفينح يبأ ةياور نم انركذ امبو
 ةحابإلا نأ هيف امنإ ةيلوصألا ةدعاقلا نأل ؛يهنلا لبق ام ىلع لمعي حيبم هنإ :مامهلا نبا لاق دقف ,"حاحصلا"

 هيف دوقعم ئعملا اذه نإف «هؤارتشا يغبني الف «قتعلا ةمالع هيف نأ هانعم نوكي نأ لمتحيو «يهنلا هيف ام. خوسنم

 .دابعلا دارع. ملعأ هللاو ,داليتسالاو ريبدتلاك هنع هكاكفنا نكمي ال

 .ةمايقلا موي هئاضق ماقم ىلإ :ةمايقلا موي ."هدنسم" يف ورسح نبا هنع هاور اذكه :خلإ دامتح

 .اضيأ دوعسم يبأو ةريره بأ نع ملسم هاور [هيلع ييد نم طقسأو حماسأو زواحتأ] :رسعملا نع رظنأو
 هنأ الإ ءيش ريخلا نم هل دجوي ملف مكلبق ناك نمم لجر بسوح :اعوفرم دوعسم نيا ثيدح فو :حإ هلل لوقيف

 كاذب قحأ نحن :هتكئالمل هللا لاقف «رسعملا نع اوزواجتي نأ هناملغ رمأي ناك و ءسانلا طلاخي ناكو م ادعو تاك

 ."هبعش" يف يقهيبلاو ,مكاحلاو ١7017[« :مقر] يذمرتلاو ,"درفملا بدألا" ف يراحبلا هجرحأ .هنع اوزواحت هنم

 ءامهُط دوعسم يبأو ةفيذح نع امهريغو ١57[ :مقر ملسمو «701717 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاور :خلإ قحأ انأ

 ناك نم لجر حور ةكئالملا تقلت :ًاعوفرم ةفيذح نع شارح نب يعبر نع نوصع قيرك ني يزاضبلا طبل
 هنع اوزواجتف :لاق ءرسوملا نع اوزاجتيو اورظني نأ ينايتف رمآ تنك :لاق ؟ائيش ريخلا نم تلمعأ :اولاق مكلبق

 نع كلملا دبع نع ةبعش هعباتو «"رسعملا رظنأو رسوملا ىلع 7 تنك" :يعبر نع كلام وبأ لاقو :يراخبلا لاق
 ,"رسعملا نع زواحتأو رسوملا نم لبقأف" :يعبر نع دنه يبأ نب ميعن لاقو ؛ "رسعملا نع زواحتأو رسوملا رظنأ" :يعبر
 عيابأ تنك :لاق :هل ليقف لجر تام :هيفو «يعبر نع كلملا دبع قيرط نم هجرخأو ءاضيأ ةريره يبأ نع هاورو
 - .[703717 :مقر] 35 يبلا نم هتعمس :دوعسم وبأ لاق .هل رفغف ءرسعملا نع ففخأو رسوملا نع زوجتأف سانلا



 رسعملا نع رظنلا نايب هما . عويبلا باتك

 لاق :تلاق ئناه مأ نع حلاص يبأ نع هع احسا نع ةفينح وبأ -*48

 ."هربق يف هيلع هللا دّدش ًارسعم ناك اذإ يضاقتلاب يمأ ىلع دّدش نم" :ٌلي هللا لوسر

 :لجو ٍّرع هللا لاقف" :قيرط يف هيفو ءاضيأ مامإلا ةياور ثيدح نم لب ءاذه نم لوطأ هتصق ملسم قرط يفو -
 انأ :ىلاعت هللا لاقف ءرسعملا رظنأو رسوملا ىلع رسيأ تنكف" :قيرط يفو ؛"يدبع نع اوزواجتف «كنم اذب قحأ انأ

 يف نم هانعمس اذكه :يراصنألا دوعسم وبأو ينهجلا رماع نب ةبقع لاق «"يدبع نع اوزواحب كنم اذب قحأ

 تحت ةمايقلا موي هللا هلظأ هل عضو 00 :اعرفرم ةزيرش ىأ نخ يدقرتلا ووو 25 هللا لوسر

 دوعسم يبأو ةفيذحو ةداتق يبأو رسيلا يبأ نع بابلا يفو :لاق ١١[« :مقر] هلظ الإ لظ ال موي هشرع لظ
 :اعوفرم دوعسم يبأ نع قيقش نعو «هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح «ةدابعو
 ناكف“سانلا طلاخي ناكف ًارسوم الخبر ناك هنأ الإ ءيش ريخلا نم هل دحوي ملف مكلبق ناك نمم لحجر .بسوح

 هاورو ؛هححصو هنسح مث نع اوزواجت هنم كلذب ا ل ملا لاف هرسعملا نع اوزواجتي نأ هناملغل رمأي

 :نيسلاو ع اديتعلا :باحيصا لاب

 ءدوعسم وبأ هنم هعمس وأ شتم يبلا نم ثيدحلا عمس يأ :هنم هعمس هنأ .اذه ىلع ةداهشو ًادييأت :دوعسم وبأ لاقف
 لتاقم يبأ قيرط نم ينانشألاو يئراحلا هاور اذك :خإ ةفينح وبأ .هنم هتعمس ينأو :"دوقعلا" ةخسن يف ام هديؤيو

 نم هللا هيجني نأ هرس نم :هعفر هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع ثيدح نم ملسم ىورو «مامإلا نع يدنقرمسلا

 «ثيدحلا لحر بسوح :ًاعوفرم دوعسم نبا ثيدح فو .هنع عضي وأ رسعم نع سفنيلف ةمايقلا موي برك
 ,"درفملا بدألا" يف يراحبلا هجرخأو ء[١ 5501 :مقرأ هنع ا هنم كاذب قحأ نحن هتكئالمل هللا لاقف :هيفو

 .'هبعش" يف يقهيبلاو ءمكاحلاو ل07 :مقر] يذمرتلاو
 ناك ًانيد دردح يبأ نم ىضاقت هنأ :بعك ثيدح يف ننسلاو حاحصلا بابرأ ىور دقف :خلإ أ رسعم ناك اذإ

 :لاق !بعك اي ىدانف امهيلإ جرخف هتيب يف وهو دك يبلا عمس ىح امهتاوصأ تعفتراف ءدجسملا يف هيلع هل

 نع يورو .هضقاف مق :لاق «تلعف دق :لاق ءرطشلا يأ هيلإ أموأف ءكنيد نم عض :لاقف !هللا لوسر اي كيبل

 يف هريغو يمرادلا امهاور «ةمايقلا موي شرعلا لظ يف ناك هنع احم وأ هيرغ نع سفن نم :اعوفرم ةداتق يبأ
 :مقر ملسمو 257817 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأ ام همئالي :خلإ ناك اذإ ."مهحاحص"و "مهننس"

 نم ملسم هاور امو «ئلملا ديق هيلإ ريشي «عبتيلف ئلم ىلع مكدحأ عبتأ اذإف :ةريره يبأ ثيدح نم | 64

 نانملا مهنم دعو ميلأ باذع مهلو مهيكزي الو مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث :رذ يبأ ثيدح

 .مؤش رسعلاو حابر حامسلا :ةريره يبأ نع يمليدلا هاور امو ٠١5[« :مقر]



 [شغلا نع يهنلا نابب]
 نم انم سيل :لاق هنأ 35 يبلا نع رمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ - # اه

 0 .ءارشلاو عيبلا يف ّشغ
 امهريغ يف اذكو

 ."ناميإلا باتك" يف ةريره يبأ نع ”١٠١[ :مقر] ملسم هاور :خلإ رمع نبا نع

 ؛مامإلا نع يرازفلا ةيواعم نب ناورم قيرط نم يئراحلا هاور اذك [انتمأ لمكو انتعامج نم] :خلإ انه سيل

 :مقر] دواد وبأو [١٠؟ :مقر] ملسم هحرحأو ,يمرادلاو [؟57/” 0/١5٠ :مقر] دمحأ هحرحخأ ثيدحلاو
 ]2٠١/5 مكاحلا هاورو «ءارشلاو عيبلا يف :هلوق نودب ةريره بأ ثيدح نم [1؟754 :مقر] هجام نباو 7

 يدب 13 هجر 1 املس نأ نعداوتةصق ايقاو ."اندنع نمااقع دبل" هظفلب "هك روق" قب[ اق يقر
 نباو ٠١714[ :مقر 238/١١ ] يناربطلاو «ءارمحلا يبأ نع [؟؟78 :مقر] هجام نبا هاورو «ظفاحلا هلاق امك

 مكاحلا ظفلب راين نب ةدرب يبأ نع دمحأو ءدوعسم نبا نع [0710 :مقر 907*2/؟] "هحيحص" يف نابح

 نب ليعامسإ نع يقهيبلاو ”5١55[« :مقر ]2١١/5 همع نع دعس نب ريمع نع مكاحلا هاورو ؛.[577/؟]
 .ةصق هيفو انم سيلف انشغ نم :ظفلب ةعيبر يبأ نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع يموزخملا ميهاربإ

 ىورو «قودص وهو ءاذه ليعامسإ يمع عيكوو «نايفس ثيدح نم هجام نباو يئاسنلا هجرحأ :يبههذلا لاقو

 ةءاعط نما ةبضب ىلع ند هلا قوسو نا ةةزيرعس نأ ععدتا نع نعل دبع نو هذلعلا جيرطا نع قلسرللا
 :لاق !هللا لوسر اي ءامسلا هتباصأ :لاق ؟اذه ام ءاعطلا بحاص اي :لاقف اللب هعباصأ تلانف اهيف هدي لخدأف

 نبا نع بابلا يفو :لاق ١7١٠[« :مقر] انم سيلف شغ نم :لاق مث ءسانلا هاري ىح ماعطلا قوف هتلعج الفأ

 نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح «ناميلا نب ةفيذحو راين نب ةدرب يبأو ةديربو سابع نباو ءارمحلا يبأو رمع
 .مارح شغلا :اولاقو شغلا المر هلتلا لها كعئادع قف تلو «حيحص

 نيملسملا نيب ّشغ ال :لاق مث «ماعطلا بحاصل فقأف :هيفو ءاعوفرم رمع نبا هيبأ نع ملاس نع يمرادلا هاورو
 نباو «["457؟ :مقر] دواد وبأو 779٠[« :مقر ]557/١, دمحأ ىور دقو :يراقلا لاق ءانم سيلف انّشغ نم

 :يذمرتلا ةياور فو ءشغ نم انم سيل :ةريره يبأ نع ١١97[ :مقر ,«١٠/؟] مكاحلاو ,[55؟4 :مقر] هحام

 سيلف انشغ نم :دوعسم نبا نع "ةيلحلا" يف ميعن يبأو يناربطلا ةياور 1 ١١9[( :مقر] انم سيلف ّشغ نم
 .انتنس ىلع الو انقالخأ نم سيل يأ ءردكلا برشملا وهو :ششغلا ع نفعل ديم علا :"عمجملا" يف .انم

 ام وهو ررغلا عيب ىمن :"عمجملا" يف ولا ترو و :لوقأ

 .ةقث الو ةدهع ريغ ىلع ناك ام وه يرهزألا ءلوهجم نطابو يرتشملا رغي رهاظ هل ناك



 شغلا نع يهنلا نايب هيا“ عويبلا باتك

 «عبُت رانيدلا برض نم لوأ :16 نامل نأ دامح نع هيبأ نع دامح سا

 سو

 برض نم لوأو ءرغصألا عبت مهاردلا برض نم لوأو هين وب نع ا وهو

 حتفو ءاتلا مضب "عبث" بهذلا ىلع ةكسلا يأ «ريناندلا برض نم لوأ :يراقلا حرش ْف :لإ برض نم لوأ

 هب ىمسي الو ءركسك "عبت" دحاولا «نميلا كولم ةعبابتلا :"سوماقلا" يفو «ربكألا دعسأ وهو :ةددشملا ةدحوملا

 4عّبت مْرَف مآ ُريَح حُهَألط :ىلاعت هلوق امأو دلي يبلا اهيف دلو ةكمب ةعبابتلا رادو تومرضحو ريمح هل تناك اذإ الإ

 برك وبأ ناك :لاق «يشايرلا نع متاح وبأ ركذو «"هريسفت" يف يوغبلا اهركذ ةليوط ةصق هلف «(7:ناعدلا)

 ّمذ :لوقي ناك ًابعك نأ انل ركذو «ةنس ةئامعبسب ثعبي نأ لبق هلي دمحم يبنلاب نمآ ةعبابتلا نم يريمحلا دعسأ

 يذلا وه :ريبج نب ديعس لاقو ءاحلاص الجر ناك هنإف ءاعبت اوبست ال :لوقت ةشئاع تناكو ءهمذي ملو هموق هللا

 :تيبلا انك

 ىلع ةكسلا يأ "سولفلا برض نم لوأو ءرغصألا عبت" ةضفلا ىلع ةكسلا يأ "مهاردلا برض نم لوأو" :لاق

 دارأ هلعلو «ةربابحلا نم - مضلاب - دورمن :"سوماقلا" يف "ناعنك نب دورمن سانلا يديأ يف اهرادأو" «ساحنلا

 ظفل :حرشلا ةخسن يفف ؛حون نب ماس نبا وه ناعنكو «نونلا حتف وه امنإ ةنسلألا ىلع روهشملاف الإو «ءارلا مض

 :استحسن يفو «ربكألا دعسأ :هتخسن يفو «دحاولا ظفلب رانيدلا ظفل :اندنع ةخسنلا قو ءعمجلا ظفلب ريئاندلا



 نهرلا نايب 6.4 نهرلا باتك

 نهرلا باتك
 [نهرلا نايب]
 25 هللا لوسر نأ مناع سدوم نع ميعارا يضداخيرع ةقيخاوبا 0

 ريد تع هال يدرب نا ةفرتلا
 ةنوهرملا نيعلا ىلعو «هئافو رذعت دنع اهنم قوتسي نيدب ةقيثو ةلومتم نيع لعحج :ًاعرش وهو :نهرلا باتك

 هللا دبع نب دمحأ هدنس يفو مامإلا نع فسوي يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :لإ ةفينح وبأ :قلطب ًابفنأ

 ناخيشلا هجرخأ ثيدحلاو ؛هقيرط نم يقابلا دبع نباو «قيرطلا هذهي نيطقرادلا هاورو ؛هوفعض جالجللا يدنكلا

 يفو ؛لحأ ىلإ :ةدايزب ةشئاع ثيدح و *١١١[ :مقر ملسمو 2545 2056٠١ :مقرا يراحبلا]

 .اعايم كونكت :يراخبلا دنعو «أريعش :ظفل فو نازل نيا غرو :ظفل

 يفف «نئسلاو حاحصلا باحصأ نم ريثك هاور أهنم اهكفب ىصوأ ناكو «ءهيف ةنوهرم يهو د5 تامو] :اعرد

 ملسلا يف نهرلا ميهاربإ دنع انركذ :لاق «شمعألا نع ةئيسنلاب دلي يبلا ءارش باب يف ٠١78[ :مقر] يراخبلا

 يفو ءديدح نم ًاعرد هنهرو ؛لحأ ىلإ يدوهي نم ًاماعط ىرتشا نك يبلا نأ :ةشئاع نع دوسألا ئدح :لاقف
 دوسألا انثدح ها لاقف ةيقللا يق نيقلاونهرلا عيقاربإ دنع انركابت :لاق «دانسإلا اذمب "هعرد نهر نم باب"

 ىشم هنأ :هد سنأ نع ةداتق نعو ؛هعرد هنهرو لجأ ىلإ اماعط يدوهي نم ىرتشا دلك يبلا نأ :ادّقذ ةشئاع نع
 ,هلهأل ا يدوهي دنع ةنيدملاب هل ًاعرد هني يبلا نهر دقلو «ةحنَس ةلاهإو ريعش ربخب ُدن5 يبنلا ىلإ
 ام :قيرط يفو «ةوسن عستل هدنع نإو ءبح عاص الو رو مام 5 يخل دنع ندا اما :لوقي هتعمم دقلو

 ام" :ظفلب يئاسنلاو [١؟5١ :مقر] يذمرتلا دنعو :"تايبأ ةعستل مهنإو ىسمأ الو عاص الإ دي دمحم لآل حبصأ
 اعذ ايدوهي نأ :سنأ نع ةداتق نع راطعلا نابأ قيرط نم دمحأ دتعو ."بحح عاض الو رم عاض دمحم لآل ىسمأ
 يف [؟5١51 :مقر] يراخبلا يفف ؛ريعشلا ردق يف فلتحاو .هعرد دقت هللا لوسر نهر دقلو «هباجأف دك هللا لوسر
 هاغلأو ةرات رسكلا ربجف «نيثالثلا نود ناك 10007 :يئاسنلاو يقهيبلا دنعو ءاعاص نوثالث :هريغو داهجلا

 قيرط نم رازبلا دنعو «ًرانيد تناك ماعطلا ةميق نأ :سنأ نع ةداتق نع نابيش قيرط نم نابح نبا دنعو ؛ىرخأ

 نع "نابح نبا حيحص" يف ام ىلع لحألاو «ريعش نم قسو :"قازرلا دبع فنصم" يفو «نوعبرأ :سابع نبا
 يراخبلا يف امك هكتفي مل هنأ رهاظلاو .هنع ةروكذملا هعرد هي هكاكتفا يف ًاضيأ فلتخاو «ةدحاو ةنس :شمعألا

 - «[445177 :مقر]"ةنوهرم هعردو ُه هللا لوسر يفوت" :ظفلب شمعألا نع يروثلا قيرط نم يزاغملا رخاوأ يف
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 ركب ابأ نأ :عالطلا نبا ركذو :مقر 2٠١7/9 ] اهكتفي ام دجو امف :دمحأ دنع سنأ ثيدح يفو -

 هنم هأربأ ول ةنم هيلع دحأل ىقبي ال نيح ةباحصلا ريسايم نم دحأ دنع هنهري مل امنإو دك يبلا دعب عردلا كتفأ
 مهنع ىلاعت هللا ربخأ امك اوبرلا لاومأ نم نولكأي اوناك نإو دوهيلا ةلماعمو ؛لحأ ىلإ عيبلا زاوج ثيدحلا يفو

 ا ا و ا ول ا ل
 داشرإ" نم هانطقتلا اذك «رفسلاب اديك ليزنتلا يف ناك نإو رضحلا يف نهرلا زاوحو «مارح هنيعب ذوخأملا نأ

 مولعم لجأ ىلإ لجؤم هنمثو ؛لاح عيب وه لب «لجأ ىلإ عيبلا وأ ءارشلا هيف سيل :لوقأ ]7٠/5[. "يراسلا
 .هزاوج يف بير الو ؛ةنسلا وه

 رماع نع وحسعو يدعرتلاةاوز امو. قدا قاثيتسا درك وغ اكونقرلاب عاضألا نكرملا زوجي ال هنأ ملعا مث
 بكري يذلا ىلعو ءانوهرم ناك اذإ برشي ردلا نبلو ءانوهرم ناك اذإ بكري رهظلا :اعوفرم ةريره يبأ نع
 نهرلا قلغي ال" :ثيدحب خوسنم ثيدحلاو «هفالخ ىلع روهمجلا نإ :هل ليق دقف ( 5 :مقر] هتقفن برشيو

 هعفر يف يذمرتلا ثيدح ثيدحلا ف فلتحا دقو «يعفاشلا هاور "همرغ هيلعو همنغ هل هنهر يذلا هبحاص نم

 :ملعلا لهأ ضعب لاقو ءقاحسإو دمحأ لوق وهو «ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو :يذمرتلا لاقو ؛هفقوو
 .ًابرو هنع يهنم وهو اعفن رج ضرق وهو فيك «نهرلا نم عفتني نأ هل سيل



 ةعفشلا 3 قحتسا نميف نايب هوك ةعفشلا باتك

 ةفمققلا تناك

 [ةعفشلا قحتسا نميف نايب]
 لاق :لاق. ناميلس نع رفعح نب ديعس نبا ىلإ بتك دمحم وبأ ج7 6

 .هتعفشب قحأ راجلا : :ك25 هللا لوسر

 راوحلا وأ ةكرشلاب يرتشملا ىلع ماق امم. ةعفنملا كلمت :اعرشو ءمضلا نيعمب عفشلا نم ةقتشم يه :ةعفشلا باتك
 اميف ثداحلا ىلع راحلا وأ ميدقلا كيرشلل تبثي يرهق كلمت قح وأ «هنمث لثم اربج هيرتشم رتشم ىلع راقعلا كلمت وأ

 .ةقصالملا ليبس ىلع راوجلا وأ قحلا وأ كلملا يف ةكرشلا اهببسو ءضوعب كلم
 نابح نباو ىلعي يبأو يئاسنلا ةياور يفو «ةعفشلاب قحأ رادلا راج :ظفلب ةرمس نع يناربطلا هاور] :خلإ قحأ راجلا

 ةرمس نع ١١58[ :مقر] يذمرتلاو [57117 :مقر] دواد وبأو دمحأو ءسنأ نع [5187 :مقر .ه١86/1]
 لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم قيرط نم مامإلا ىورو [راجلا رادب قحأ رادلا راج :هظفلو
 نب نسحلا قيرط نم "هدنسم" يف يثراحلا هاور اذك ةدحاو قيرطلا تناك اذإ هتعفشب قحأ راجلا :25 هللا لوسر
 جرخأو «نيظفللاب ديرش نب ورمع ثيدح نم "هدنسم" ف هيوهار نبا هاورو «'هبقسب" :ىوريو «مامإلا نع دايز
 !دعس اي :لاقف 55 هللا لوسر ىلوم عفار وبأ ءاج ذإ :هظفلو ,دعس راد ةصق روكذملا ورمع قيرط نم يراخبلا
 ىلع كديزأ ال هللاو :دعس لاقف ءاهنعاتبتل هللاو :روسملا لاقف ءاهعاتبأ ام هللاو :دعس لاقف «كراد يف يب يم عتبا
 :لوقي لي يبلا تعمس ينأ الولو «رانيد ةئامسمح اهب تيطعأ دقل :عفار وبأ لاقف ةماعلا اة حلا ةعيرأ
 .[175/ :مقر] اهايإ هاطعأف رانيد ةئامسمخب اهكيطعأ امنإو .فالآ ةعيرأب اهكعيطعأ ام ةبقس قحأ راخلا
 امأ ؛عفار وبأ لاقف «دعس ىلإ هعم تقلطناف يكنم ىلع هدي عضوف ةمرخم نب روسللا ءاح : :هقيرط نم ظفل فو
 ءليحلا باتك يف هركذ ادقن ةئامسمح تيطعأ :لاقو «ثيدحلا هراد يف يذلا يب نيم يرتشي , نأ اذه رمأت

 .هيلع ضرعي نأب قحأ هنأو «ةعفشلا ريغ يف درو هنأ ىلع ةلالد ةصقلا قايس يف نإ "هننس" يف يقهيبلا برغأو
 حيرص "هتعفشب قحأ" :هلوقو «نئسلا بابرأو يراخبلا همهف اذكو ا ل نأ رهاظلا نمو
 دواد وبأو 018٠[« :مقر ]587/١١( سنأو عفار يبأ ثيدح .نم "هحيحص" يف نابح نبا هحرخأ ثيدحلاو «هيف

 كلملا دبع قيرط نم يواحطلاو [؟ 434 :مقر] هجام نباو يئاسنلاو ١١55[ :مقر] يذمرتلاو [؟ه14: :مقر]
 امهقيرط ناك اذإ ابئاغ ناك اذإ اب رظتني هراح ةعفشب قحأ راحلا :ظفلب «هعفر رباح نع ءاطع نع ناميلس يبأ نبا
 ادلا راج :ي هللا لوسر لاق :لاق «ةرمس نع يرصبلا نسحلا نع ةداتق قيرط نم يذمرتلا جرخأو ءادحاو
 - .حيحص نسح ثيدح ةرمس ثيدح «سنأو عفار يبأو ديرشلا نع بابلا ينو :لاق /١757[« :مقر] رادلاب قحأ
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 ديعس نع يورو «هلثم ٌد5ُ يبلا نع سنأ نع ةداتق نع ةبورع يِبأ نب ديعس نع سنوي نب ىسيع ىور دقو -

 هر نع نسحلا كيدعت معلا لها ديع حجصلاو ص يبلا نع ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ةبورع نبا

 نب ورمع نع يفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع ثيدحو «سنوي نب ىسيع ثيدح نم الإ ةداتق ثيدح فرعن الو

 ديرشلا نب ورمع نع ةرسيم نب ميهاربإ ىورو ءنسح ثيدح وه «بابلا اذه يف ٌدثُك يبلا نع هيبأ نع ديرشلا
 .حيحص يدنع نيثيدحلا الك :لوقي ًادمحم تعمس تي يبلا نع عفار يبأ نع

 ناك نإو هب رظتني هتعفشب قحأ راجلا :325 هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ءاطع نع كلملا دبع قيرط نم جرتخأو

 ,يمرادلاو [؟ 494 :مقر] هحام نباو [[ه4 :مقرأ زاد وبار كما ها ووو ءادهتاو امير لع تاك 131 ايناغ

 نع ناميلس يبأ نب كلملا دبع ريغ ثيدحلا اذه ىور ادحأ ملعن الو «بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق

 اذه لحأ نم ةبعش ريغ هيف ملكت أدحأ ملعن ال .ثيدحلا لهأ دنع نومأم ةقث وه كلملا دبعو «رباج نع ءاطع

 :لاق «يروثلا نايفس نع كرابملا نبا نع ىورو «ثيدحلا اذه كلملا دبع نع ةبعش نع عيكو ىور دقو «ثيدحلا

 هتعفشب قحأ لحرلا نأ ملعلا لهأ دنع ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو «ملعلا يف ينعي نازيم ناميلس يبأ نب كلملا دبع

 .كلذ لواطت نإو ةعفشلا هلف مدقأ اذإف ءابئاغ ناك نإو

 يف يناربطلاو ."هدنسم" يف دمحأو ,ةرمس نع ةداثق نع ةبعش نع دواد وبأو ءطرشلا يف يئاسنلا هاور ثيدحلاو

 نع يئاسنلا هجرخأو «"رادلا ةعفشب قحأ رادلا راج" :مهظافلأ ضعب يفو ,"هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو "همجعم"

 نع ةداتق نع ديعس نع ىسيع نعو «ةرم“ نع نسحلا نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع سنوي نب ىسيع
 وه يذلا راجلاب دارملا نأب هلّوأو ءدانسإلا اذه "ةحيحص" يف نابح نباو ؛"رادلاب قحأ رادلا راج" : اهتز يقل

 هجرخأ ام هضراعيف ملس ولو ءهركذنس امك هل لدي ام هيف سيلو «ديرشلا نب ورمع ةياورب ال دتسم «كيرش

 الحر نأ :هيبأ نع ديرشلا نب ورمع نع ملعملا نيسح نع [؟ 497 :مقر] هحام 417١[ ١ :مقر] يئاسنلا
 .ناك ام هبقسب قحأ راحلا :لاق «راوجلا الإ مسق الو كرش اهيف دحأل سيل يضرأ !هللا لوسر اي :لاق

 راجلا مهليوأت طوقس ىلع لديف ؛هيف ةكرش ال راحل امبوجول حيرص اذهف «يربطلا ريرح نباو يواحطلا هجرحأو
 هجام نباو 27014 :مقر دواد وبأو «*8 :مقر يذمرتلا] ةعبرألا مهننس يف ةعبرألا ةمئألا جرخأو «كيرشلاب

 دلع تاغ كاك قار راح حف سا ناك :اعوفرم رباج نع ءاطع نع كلملا دبع ثيدح نم ١[ 4 :مقر
 يروثلا نع "لامكلا" بحاص ركذ دقف ةبعش هيف ملكت نإو وهف كلملا دبع امأو ادعوا اين ناك اذا

 هركذو ."هحيحص" يف ملسم هل جرخأو «تبث ةقث :هللا دبع نب دمحأ نعو ءظافحلا نم كلملا دبع :الاق «لبنح نباو

 ؛مهظافحو ةفوكلا لهأ رايخ نم ناكو «قارعلا لهأو ةبعشو يروثلا هنع ىور :لاقو ؛"تاقثلا" يف نابح نبا

 ءةقث كلملا دبع :نالوقي نيعم نباو لبنح نب دمحأ تعمس لري ةعرو يأ تسع رذنملا قب.ةفع انروخا و لاق

 - ماهوأب تبث خيش ثيدح كرت فاصنإلا نم سيلو ؛مهي نأ هظفح نم ثدحي نم ىلع بلاغلاو :نابح نبا لاق
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 اونوكي مل مهفأل ؛ةبعشو يروثلاو جيرح نباو يرهزلا ثيدح كرت انمزل كلذ انكلس ولو «هتياور ف مهي نم -
 كلملا دبع ثيدحب "هحيحص" يف ملسم هب جتحا دقو :"ننسلا رصتخم" يف يرذنملا لاقو .كلذ لمأتف .نيموصعم
 ةمئألا راكنإو «هدرفتل هاكرت انوكي نأ هبشيو «,ثيدحلا اذه هل اجرخي ملو يراحبلا هب دهشتساو ,ثيداحأ هل جّرحو

 ىلع دمتعي الف «ةنّيب الو هحو الب ةيبصعلا نم هنأل ؛ركنتسم هيلع مهراكنإو ءركنتسم ريغ ةقثلا درفت :انلق .هيف هيلع

 كلملا دبع ثيداحأ عدتل :هل ليق ةبعش نأ يقهيبلا برغأو ءركنم ثيدحلا اذه نإ :يرذنملا هلقن اميف دمحأ لوق

 .هنع ةبعش ةياورب ةنوحشم ثيدحلا بتك نأل كلذو «تررف اهنسح نم :لاق ؟ثيدحلا نسح وهو
 ةقث كلملا دبع نكلو «سانلا هيلع ركنأ دقو «كلملا دبع الإ هب هثدحي مل :لاق هنأ نيعم نبا نع "لامكلا" بحاص لاقو

 ام فلاخي ام رباج نع ءاطع نع ىور هنأ مهنم ًامعز ربدتلا ةلق ىلع ءانب مهراكنإ :تلق .هلثم ىلع دري ال قودص
 امك ةملس وبأو ريبزلا وبأ هنع هاور ام ىلع "قرطلا فرصو ميسقتلا دعي ةعفش ال هنأ" :اعوفرم رباح نع تاقثلا هاور
 ؛ًالوأ امأ ,ةفلاخم ال هنأل ؛مهو اذه انلق .كلذ فالح رباج نع يوري هنأ يراخبلا نع يذمرتلا لقن امك حاحصلا يف

 ايفن هيف نألف ؛ًيناث امأو :ةعفشلا قلطم يفن ال هيف مالكلا ناك هنأ ال ؛طلخلاو ةكرشلا ةعفش يفن يفنلاب هيف دارملا نألف
 لاثمأو ءضراعت الف ةعفشلا تبث ةكرتشم قيرطلا ناكو تمسق اذإ هنأ ملعف ,ءقرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإ اهن

 برغأو «هثيدح نوحرحجيو هيلع نوركنيو «ماهوألا بحاص ةقثلا امب نولعجيو «داقنلا ءالؤه يرتعتل ماهوألا هذه
 .هلصأتساو يواحطلا هاور دقو «ةغللا ةمئأ هيلع ام فالح وهو «كيرشلا راحلاب دارملا نأب هلوأت اميف يعفاشلا

 نع ةماسأ يبأ نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط نم يواحطلاو هجام نباو يئاسنلا جرحأ دقف هفلاخي ام يور دق مث

 ه5 هنأ توم رضح نم لحجر ديوس نب ديرشلا هيبأ نع ديرشلا نب ورمع نع بيعش نب ورمع نع ملعملا نيسح
 نابح نبا ىورو ؛هرهاظ ىلع ةرياغملا ليلدد فطعلاو ,ءكرتي وأ اهذحأي ناك ام ةعفشلاب قحأ كيرشلاو راحلا :لاق
 2هم/11] رادلاب قحأ رادلا راج :هعفر اهيا نينا قيرط نمو «"هبقسب قحأ راجلا" :عفار يبأو سنأ ثيدح نم

 [5711 :مقر دواد وبأو 232554 :مقر يدذمرتلا] ةعبرألا ىورو اننا ارنا يئاسنلا هجرخأو 014٠[« :مقر

 قحأ رادلا راج :هعفر ةرمس نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم ئطقرادلاو [؟ 5 4/7] يواحطلاو رازبلاو نابح نباو

 نع ريرج نع ةيضقألا باتك يف ةبيش يبأ نبا ىورو «قيقحتلا دنع تباث هنم نسحلا عامسو ءضرألاو رادلاب
 ىورو «مالك امهنم مكحلا عامس يفو ,"راوجلاب ةعفشلاب ىضق" :هاعفر هللا دبعو يلع نع مكحلا نع روصنم
 قحأ رابللا نأ ىضق" :هعفر ةدابع نع ىيحي نب قاحسإ نع ةبقع نب ىسوم نع "راثالا بيذهت" ف ريرج نبا
 ىلع هضرعيلف هراقع عيبي نأ مكدحأ دارأ اذإ :ظفلب هعفر سابع نبا نع ةمركع قيرط نمو «"هراح بقصب
 اضيأ ةباحصلا راثآ انههو .حيحص هدنسو «راوجلاب ةعفشلاب ىضق :هعفر رباج ثيدح نم يئاسنلا ىورو «هراح
 هل جرخأو «ةقث هنأ تفرع دقو «كلملا دبع يف وه امنإ موصخلا مالك ديزمو «[؟417/1] يواحطلا اهجرخأ

 - «هيف حدقي ال ثيدحلا اذه ةبسنب كلملا دبع يف ةبعش نعطو :"حيقنتلا" بحاص لاقو ءاقلعم "هحيحص" يف يراخبلا
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 ملسم كلملا دبعب جتحا دقو «ةبعشل ًاعبت هيف نعط امنإ ةبعش ريغو .هقفلا يف قاذحلا نم نكي مل ةبعشو «ةقث هنإف -

 نع ةرسيم نب ميهاربإ نع يروثلا نايفس قيرط نم هيوهار نب قاحسإ ىورو .يراخبلا هب دهشتساو «"هحيحص" يف

 نم دك هتيضقأ باتك يف "هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو .هتعفشب قحأ راحلا :ًاعوفرم عفر يبأ نع ديرشلا نب ورمع
 يف يريطلا ريرج نباو ؛”راوحلل ةعفشلاب دن هللا لوسر ىضق" :الاق هللا دبعو يلع نع مكحلا نع روصنم قيرط
 راجلا نأ ىضق دك يببلا نأ :تماصلا نب ةدابع نع ىيي نب قاحسإ نع ةبقع نب ىسوم ثيدح نم "بيذهتلا"

 .هراج ىلع هضرعيلف هراقع عيبي نأ مكدحأ دارأ اذإ :ًاعوفرم سابع نبا نع ةمركع ثيدح نمو «هبقصب قحأ

 همع/11] هلك هنع سنأو عفار يبأ ثيدح نم ؛هبقسب قحأ راحلا :اعوفرم "حيحص" يف نابح نبا جرحخأو

 نع ديرشلا نب ورمع نع بيعش نب ورمع نع ملعملا نيسح ثيدح نم ةبيش يبأ نبا ىورو 51٠١[« :مقر

 ناك ام هبقسب قحأ راخلا :لاق «راوحلا الإ كرش الو مسق اهيف دحأل سيل يضرأ !هللا لوسر اي :تلق «هيبأ

 ورمع نع يفقثلا ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع قيرط نم "أطوملا" يف دمحمو «[؟5775 :مقر ]5١9/4:

 :"قيقحتلا" يف يزوملا نبا لاقو «[804 :مقر ,"57/] هبقسب قحأ راحلا :اعوفرم هيبأ نع ديوس نب ديرشلا

 :يبعشلا لاق :لاق يفسنلا ةريغملا نب ماشه نع كرابملا نب هللا دبع انثدح روصنم نب ديعس هاور امف فورعملا امأو

 «نيعم نبا هقثو ماشه :"حيقنتلا" يف لاقو ."بنحلا نم ىلوأ راجلاو ءراحلا نم ىلوأ عيفشلا دي هللا لوسر لاق

 .هثيدحب سأب ال :متاح وبأ لاقو

 ؛عيفشلا نم قحأ طيلخلا :لاق حيرش نع يبعشلا نع ةبيش يبأ نبا هاورو «كرابملا نبا نع "هفنصم" يف قازرلا دبع هاورو

 نيريس نبا نع بويأ نع قازرلا دبع هجرخأ اذكو «[؟71/78 :مقر] هاوس نمم قحأ راحلاو «راجلا نم قحأ عيفشلاو

 نع 'هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو ١[( 57/5 :مقر «/8/8] هريغ نم قحأ راحللاو «راحلا نم قحأ طيلخلا :حيرش نع

 هاوس نم قحأ راخلاو ؛عيفشلا نم قحأ طيلخلاو راحلاف كيرش نكي مل نإف «ةعفشلاب قحأ كيرشلا :يعخنلا ميهاربإ

 «نيريس نباو «حيرشو «يبعشلا لوقو ءانلوق وه راحلا ةعفشب لوقلا نأ ملعا مث .[17775 :مقر ,ه59١/:]

 ءحيرشو «يبعشلا لوق هنأ يربطلا هاكح ةمربش نباو «ىليل يبأ نباو ءيروثلاو ءسواطو «نسحلاو دامحو ءمكحلاو

 ضعب :يعفاشلا ينايؤرلا لاقو .هباحصأو «ةفينح يبأو «يروثلاو ءسواطو ءنسحلاو «دامحو ءمكحلاو «نيريس نباو

 ركب يبأ نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا ىور :ربلا دبع نبال "راكذتسالا" يفو «رايتخالا وهو «هب يفي انباحصأ

 نايفسو ءامب يضقي ناكف ءراجلل ةعفشلاب ضقا نأ حيرش ىلإ بتك رمع نأ :صاقو يبأ نب دعس نع رمع نبا نع
 تركذف.:ميهاربإ لاق «ةعفش الف دودحلا تّدح اذإ زيزعلا دبع نب رمع انيلإ بتك :لاق «ةرسيم نب ميهاربإ نع

 نباو روث وبأو يعازوألاو دمحأو كلام لاق هلوقبو «هب لوقي الف يعفاشلا امأو «قحأ راحلا ال :لاقف ءسواطل كلذ
 .اهريغو [؟11١/179] يعل "ةيانبلا" نم هانطقتلا اذك مذ ىلعو نامثعو رمع نع كلذ ىورو «رذنملا



 ةعفشلا قحتسا نميف نايب هل ةعفشلا باتك

 عيب دعس دارأ :لاق «ةمرخم نب روسملا نع ميركلا دبع نع ةفينح وبأ 6
 كلام نب ةيمأ وبأ قراخملا يأ نب

 نكلو «مهرد ةئام نامث اب تيطعأ دق ينإف «ةئامعبسب اهذخ :هراحل لاقف «هراد
 عفار وبأ وه

 1111111111111 "هتعفشب قحأ راجل" :لوقي هك هللا لوسر تعمس أل ؛ ؛اهكتيطعأ

 كلذ نم صقنأب

 نم يثراحلا هاور اذك [رباج نع ةعبرألاو دمحأ هاور] :خلإ قحأ راجلا .سانلا اهاطعأ يأ لوهجملا ةغيصب :تيطعأ

 روسملا نع قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نع هتياور نم مامإلا نع امهالك يحخلبلا عيطم يبأو ايركز يبأ نب دمحم قيرط
 نع جارتلا نب مهاب و هنيلولا ني وشب ةاورك هلل ةوكوت ماعلا نع يور كيدحلا ادعوإ علار يبأ نع ةمرخم نب
 اهذخ :هراخل لاقف هل اراد عيبي نأ دعس دارأ :لاق ءروسملا نع ميركلا دبع نع :الاقف «مامإلا نع فسوي يبأ

 .هتعفشب قحأ راحلا :لوقي لي هللا لوسر تعمس أل اهكيطعأ نكلو ءمهرد ةئامئامث اه تيطعأ ينإف ةئامعبسب
 ءادنسو اسم اننعسلا قف ان قابس ىلع يرق اذهو هفامألا نع ىاعنصلا ديغس نأ نع حي نب قوم اور اذكهو
 دعس يلع ضرع :لاق ءجيدح نب , عفار نع روسملا نع ميركلا دبع نع :لاقف ,مامإلا نع نع ينامحلا ىيي وبأ هاورو

 دايز نب نسحلا نع نسحلا نب ىييو «مامإلا نع نسحلا نب دمحم نع ناوضر نب دمحم هاور اذكو ؛ثيدحلا اتيب
 نع فسوي يبأ نع دامح نب ليعامسإ هاورو «مامإلا نع ئرقملا نمحرلا دبع يبأ نع ريهز نب دمحأو «مامإلا نع
 نب رفعج اذكهو «ثيدحلا ءلحرل دعس لاق هنأ ءدعس ىلوم عفار نع روسملا نع ميركلا دبع نع :لاقف «مامإلا

 ,مامإلا نع ماطسب نب جايه نع ةملسم نب حيرش هاورو «مامإلا نع ريبزلا نب نمحرلا دبع نع هيبأ نع دمحم
 .ثيدحلا تيب دعس ىلع ضرع :لاق ؛عفار نع روسملا نع ميركلا دبع نع :لاقف
 نب بويأو ءورمع نب دسأو ءفسوي يبأو «مهجلا يب أ نب ديعس نع همع نع هيبأ نع دمحم نب رذنم هاور اذكهو

 فسوي يبأ نع ررص نب رارض هاورو «مامإلا نع تايزلا بيبح نب ةزمح باتك يف اذكهو «مامإلا نع مهلك ئناه
 دادش هاور «هتعفشب قحأ راجلا :لاق هي هللا لوسر نأ :دعس نع روسملا نع ميركلا دبع نع :لاقف «مامإلا نع

 نع روسملا نع ميركلا دبع نع :الاقف «مامإلا نع ليذهللا نب رفز نع امهالك ناميلس نب ميهاربإو ميكح نبا
 نسحلا نب دمحم نع دبعم نب يلع هاورو ,ءثيدحلا «ةئامعبرأب راجت نلغافل انين ضرع هنأ :كلام نب دعس

 هيف قدا ناد لك للا لوشر: لاق لاق" للا نين ةلعس نع نوسملا نعت ةيما ىأ نع لاقف هعامآلا نع

 وهو عيطم وبأو ايركز يبأ نب دمحم ركذ ام بابلا اذه يف يور ام حصأ :لكلا ديناسأ دروأ ام دعب يثراحلا لاق

 نع هاور مامإلا نأل 5 وأ جيد نب عفار نع هاور نم لكو «بابلا هب ام ردص يذلا

 مهضعب نظو «جيدخ نب عفار هنأ نظف مهولا يف مهضعب دازو ؛هيلع تكسمو عفار هنأ مهو نم هنظف عفار :
 ذإ ؛لحر نع مهضعب هلعجو ءروسملا نع ربخلا لعجو عفار ركذ طقسأف مهضعب كشو دعس ىلوم عفار هنأ
 عيطم وبأو ايركز يبأ نب دمحم كلذ نّيبو «هنع ال مامإلا نود نمع طيلاغألا هذه لكو «عفار يبأ مسا ظفحي مل

 .ًانقتم اظفاح عيطم وبأ ناكو ءهب اثدحو هاظفحو



 ةعفشلا قحتسا نميف نايب هلأ ةعفشلا باتك
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 نأ فلتخا نإو وهو ءروسملاو دعسو عفار يبأ نيب ناك مالكلا نأ :هوجو نم يور دقو :يئراحلا لاق مث -
 كو هللا لوسر ىلوم عقار وبأ حيحصلا نأ انملعف «مهنيب راد مالكلا نأ فلتخي مل نكل هريغ وأ عفار وبأ عيفشلا

 نبا نع ميهاربإ نب يكم انثدح :الاق رشب نب ليعامسإو لضفلا نب دمصلا دبع انثدح ام كلذ ىلع ليلدلاو

 نب ميهاربإ انربخأ ,جيرج نبا نع ةدابع نب حور نع تايزلا نب دمحم نع دمحم نب هللا دبع انربخأو ح ,جيرح

 ىلع ملي عصولا مرج ني وغسل داعين ءصاقو يبأ نب دعس ىلع تفقو :لاق هربخأ ديرشلا نب ورمع نأ :ةرسيم
 نب ميهاربإو رصن نب دمحم نب هللا دبع انريخأو :لاق «ثيدحلا ركذف مكي هللا لوسر ىلوم عقار وبأ ءاح ذإ يبكنم
 .ثيدحلا ةرسيم نب ميهاربإ نع نايفس انربحخأ ؛يديمحلا انريخأ :الاق ليعامسإ

 ةرسيم نب ميهاربإ نع جيرج نبا نع يكملا قيرط نم يراخبلا يفف ؛نئسلاو حاحصلا باحصأ هاور ثيدحلاو

 يبكنم دحأ ىلع هدي عضوف ةمرخم نب روسملا ءاجف ءصاقو يبأ نب دعس ىلع تفقو :لاق ديرشلا نب ورمع نع
 لاقف ءاهعاتبأ ام هللاو :دعس لاقف «كراد يف يتيب م عتبا !دعس اي :لاقف م2 ىلا لوم عئارب وبا فاح ذإ
 تيطعأ دقل :عفار وبأ لاق ملطف وأ ةمّحنم فالآ ةعبرأ ىلع كديزأ ال هللاو :دعس لاقف ءاهّتعاتبتل هللاو :روسملا

 امي يطعأ انأو .فالآ ةعبرأب اهكتيطعأ اع ةيقشي قفضأ رامحلا»“ :لوقي كت يبلا تعمس نأ الولو «رانيد ةئامسمح امب

 :مقر] ليحلا باتك نم ةعفشلاو ةبحلا باب يف يراخبلا ىورو .[؟1؟54 :مقر] هايإ اهاطعأف رانيد ةئامسمح

 نع ةنييع نب نايفس نع هللا دبع نب يلع نع "يراسلا داشرإ" يف همعز امك ليحلا كرت باب يف ال 7

 ىلإ هعم تقلطناف ,يبكنم ىلع هدي عضوف ةمرخم نب روسملا ءاج :لاق ديرشلا نب ورمع تعم «ةرسيم نب ميهاربإ
 امإ ةئامعبرأ ىلع هديزأ ال :لاقف ؟يراد يف يذلا يب نيم يرتشي نأ اذه رمأت الأ :روسملل عفار وبأ لاقف ءدعس

 ام هبقصب قحأ راجلا و سا ا رس ل دلل يا

 .اذكه يل لاق هنكل :لاق ءاذكه لقي مل ارمعم نأ :نايفسل تلق ,هكتيطعأ ام :لاق وأ «هكتعب

 ادعس نأ عفار يبأ نع ديرشلا نب ورمع نع ةرسيم نب ميهاربإ نع يروثلا نايفس نع فسوي نب دمحم نعو
 لاقو «كتيطعأ امل هبقسب قحأ راجلا :لوقي ٌدع هللا لوسر تعمس نأ الول :لاقف «لاقثم ةئامعبرأب ًاتيب همواس
 :لاقو «هلطبأف هدّدش ام ىلإ دمع مث «راوجلل ةعفشلا :سانلا ضعب لاقو :ةفينح يبأ مامإلا ىلع اضرعم يراخبلا

 راجلل ناكو «يقابلا ىرتشا مث مهس ةئام نم ًامهس ىرتشاف ةعفشلاب راجلا اهذخأي نأ فاحخف اراد ىرتشا نإ
 ءيش هيف سيلو :يالطسقلا لاق نكل «كلذ يف لاتحي نأ هلو ءرادلا يقاب يف هل ةعفش الو لوألا مهسلا يف ةعفشلا

 هركي :لاقف نسحلا نب دمحم امأو ءفسوي يبأل ةروكذملا ةليحلا نأ ةيفنحلا دنع روهشملا نكل «ةنسلا فالح نم

 يف لاقو .هتكراشمم ررضتيو ةوادع عيفشلاو يرتشملا نيب ناك اذإ اميسال ررضلا نم هيف امل ؛ةهاركلا دشأ كلذ

 نع ناليغ نب دومحم نعو «ةنييع نب نايفس نع يلقصلا نع عويبلا يف دواد وبأ جرخأو :"ةعفشلا باتك حرش"
 - .اذه ةنييع نبا قيرط نم ماكحألا يف هحام نبا هحرخأو «ميعن يبأ
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 ثيدحو ثيدحلا اذه نيب اقيفوت ؛كيرشلا راجلاب دارملا نأب ثيدحلا نولوأتي دق مهعم نمو ةيعفاشلا نأ ملعا -

 هئايوتةراج تسل ةارااك# رادع سم نق فوشلا تابوا ةعنو الل قف رلطلا قف رهو درهما فو اذان اج

 "قحأ" ظفل نأبو «نيتيبلا يف دعسل اكيرش ناك عفار ابأ نأبو ءامهانعم يف امو ةنوعملاو ربلاب قحأ دارأ هنأ لمتحي

 ةيرم الو «هب لئاقلا بهذم ىلع راحلاو كيرشلا ةعفشلا قح هل يذلاو «ةعفشلا سفن يف ةكرش يضتقي ثيدحلا ف

 ىلع راجلا لمحيف ؟ةحيحصلا صوصنلا كلت دورو عم هيلع راجلا حجري فيكف ءهريغ نم قحأ كيرشلا نأ
 .ةلطاب اهلك تاليوأتلا هذهو «عفار يبأ ثيدحو رباح كيد نب اخ قاووشلا

 نألف يناثلا امأو .هركذنس ام ىلع نيثيدحلا نيب ضراعت الو «ةرورض الب ةقيقحلا نع لودع هنألف لوألا امأ

 ثيداحألا حئارص فالح هنألف ثلاثلا امأو .هكراشت اهنأل ال شارفلا يف هرواجت اهنأل ؛ةراج ىمست امنإ ةجوزلا

 :لاق رينملا نبا نألف عبارلا امأو .رحألا رومألا يف ال ءارشلاو عيبلا باب يف هقاقحتسا يف تدرو اهنإف اهدراومو

 داشرإ" يف هلقن اذك دعس لزنم نم اعئاش ًاصقش ال دعس راد ةلمج نم نيتيب كلمي ناك عفار ابأ نأ ثيدحلا رهاظ

 وه لب «كيرشلا ىلإ ةبسنلاب سيل "قحألا" ظفل نم دافتسملا لضفلا نألف سماخلا امأو .[؟١/ه] "يراسلا

 ةويخالا ”نرم' ايشان' ماعلا "قاقحتتسالا خم او اشيأ مه نإف ؛ناريجلا ريغ بناحألا ىلإ ةبسنلاب يفاضإ ليضفت

 نأ ثيدحلا نم اوملع نيأ نمو (ع وفشملا عيبملا راقعلا ذحأ يف مهنم قحأ راجلاف «ةيمدآلا ةوحالا وأ ةيمالسإلا

 .ضرألاو راقعلا ذخأ قاقحتسا يف قالطإلا هنم رهاظلا لب ؟ةعفشلا قح يف ةيقحألا دارملا

 لدي ال ركذلاب ءيشلا صيصخت نأ :اهنم ؛,مهبتك يف ةيفنحلا اهركذ هوحو نمف روكذملا رباح ثيدح نع باوجلا امأو

 :اركاو خريص اذكر ءانرضي الف ميلستلا ىلع هنأ :اهنمو .ةتباث ريغ "امنإ"ب رصحلا ةياورو .هادع ام يفن ىلع

 هلوقك ءاريثك ةغلابملا قيرطب كلذ ىفني دقو «ةغباسلا ةلماكلا ةعفشلاو غلابلا قاقحتسالا يفن : دارملا نأل ؛ةعفش الف

 .ديز دلبلا يف ملاعلا امنإ :مهوقكو (/:دعرلا) كرِذْنُم َتنَأ اًمْنإإ» :ىلاعت
 ريشي ام ىلع ثيدحلا نم ال يوارلا مالك نم "ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تدح اذإف" :هلوق نأ :اهنمو

 ةعفش ال هانعم نأ :اهنمو .قيفوتلا ةرورض كلذ لمحتي دقف «ردابتملا رهاظلا فالح هنأ ملس ولو «ءافلا ةظفل هيلإ

 ناكف ءاضيأ ةلدابملاو ةضواعملا نيعم اهيف ةمسقلا نإف «هابتشا عضوم عضوملا نأكف قرطلا فرصو دودحلا عوقوب
 هعفرف ةعفشلا قح اضيأ هببسب ققحتيف تاضواعملاو تاعايبلا نم ةمسقلا نأ ماهوألا ضعب ىلع هبتشي نأ ةنظم

 .رخآلل لك نم كيلمتلا ئععم نم اهيف ناك نإو كلذب ةعفش ال هنأب دن يبا
 ةعفشلا ةقيقحل ةنيابم ةلقتسم ةقيقح ةيكرشلا ةعفشلاف «ةقيقحلاو ىعملا ةفلتخم عاونأ اه ءسنج ةعفشلا نأ :اهنمو

 ثيدح يف مالكلاف هقفلا نم رهظي امك ًاضيأ هببسو ققحتلا ةلع يفو ءراثآلاو ضارغألا يف اتنيابت اذلو «ةيراوجلا

 - رادم نأ امك «ةمسقلا ةنوؤم ررض عسفد ىلع اهتيعرش رادمو «ةيكرشلا ةيطلخلا ةعفشلا ةقيقح يف ناك رباج



 ةعفشلا قحتسا نميف نايب هز ةعفشلا باتك

 هذح :هل لاقف اتيب دعس يلع ضرع :لاق جيدخ نب عفار نع روسملا نع ةياور يفو

 ظك هللا لوسر تعم ينإف هب قحأ كنكلو «نيطعت ام رثكأ هب ُتيطعأ دق نإ امأ
 ١ كراوحلا 0 1

 لاق هنأ «دعس ىلوم عفار نع روسملا نع ةياور يفو . 'هتعفشب قحأ راجلا" :لوقي

 مهر رم را بل اي اح ير + ةنام أفق فيطعأ فن انأ لوقف ةةنافتوز فلا ذك نك ادهم 000
 .' ةتعفت قحأ را" :لوقي دك هللا لوسر نم هتعمس ثيدحل هكّئيطعأ نيكلو

 ءارش امب هذخأيل هراد يف

 ."هتعفشب قحأ راخلا" :لوقي دك هللا لوسر تعمس نكلو «ةئام نامث ٌتيطعأ
 : ينكلو :حرشلا ةخسن فو 2 مهرد

 :325 ىبلا لاق :تلاق ؛ةشئاع نع قورسم نع رمقألا نب يلع نع ةفينح وبأ تسال“ ها

 نم راضملا ةدام وه ذإ ؛رارقو ديبأت لاصتا ةلصتملا كالمألا يف راوحلاو برقلا ررض عفد راوجلا ةعفش قاقحتسا -

 اذه يف مالكلا نأ تفرع اذإو «رابكلاو راغصلا ىلع ىفخي ال امك راهنلا ءوض عنمو «رابغلا ةراثإو «رانلا داقيإ

 امه تقولا حناوس نم اذه مالكلا اذه ةنيرقب عونلا اذه صوصخب قلعتي امنإ "ةعفش الف" :هلوق يف يفنلاف عونلا

 يراحبلا هاور ثيدح يف امهتصق ريغ مامإلا هاور ثيدح يف دعسو عفار يبأ ةصق :لوقأ مث «نآلا اذه يف يل حنس

 «سكعلاب مهثيدح ةصقو «عفار وبأ راجلا عيفشلاو دعس عئابلا نأ ىلإ ريشت مامإلا ثيدح ةصق نإف «هريغو

 .ةفلتخم تاقوأ يف اتعقو امهلعلو

 .ديوس نب ديرشلا نع ةحام نباو يئاسنلاو ؛عفار بأ نع ةحام نباو دواد وبأو يراحبلا هاور :ةياور يفو

 هريغ نم :هتعفشب قحأ .هبيبح وأ هرصان وأ هقيدص نئيع, دعس ىلوم وأ دي يبا ىلوم :جيدخ نب عفار نع

 .هريغ وه وأ 5 يبلا ىلوم وه امإو ءوهس هلعل :دعس ىلوم .قحلا وأ سفنلا يف طيلخلا نم ال بناحألا نم

 مساق قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ .هكلم ىلإ عيبلا مضي عيفشلا نأل ؛ةدايزلا نم ةقتشم :هتعفشب

 ملسمو 7477 :مقر يراخبلا| ناخيشلا هجرحأ ثيدحلاو ءهراج طئاح ىلع :لاق هنأ ريغ «مامإلا نع ماغ نبا

 :يذمرتلا لاقو 217775 :مقر] هجام نباو *١70[ :مقر] يذمرتلاو [87514 :مقر] دواد وبأو ١٠١9[ :مقر

 سانلا لك :ديعس نب يئغلا دبع لاق ؛هجام نبا امهجرخأ بابلا يف عمجبو سابع نبا ثيدحو «حيحص نسح

 .هطئاح ىلع هعوذج :سابع نبا نع يقهيبلا دنعو «دحاولا ظفلب هلوقي هنإف ءيواحطلا الإ ؛عمجلاب «هبشح :لوقي



 ةعفشلا قحتسا نميف نايب هأ + ةعفشلا باتك

 0 . عصي مك را ادإ .هعنمب الف هطئاح يف هتبشخ عضي نأ مكدحأ دارأ اذإ

 نع يرهزلا نع كلام قيرط نم ١709[ :مقر ملسمو .54717 :مقر يراخبلا| ناخيشلا هاور :خلإ هتبشخ
 يل ام :ةريره وبأ لوقي مث :لاق ,هرادج يف هتبشحخ زرغي نأ هراج مكدحأ عنمي ال :اعوفرم ةريره يبأ نع جرعألا

 لإ يرهزلا نع ةنييع نب نايفس قيرط نم يذمرتلا هاورو «مكفاتكأ نيب امب نيمرأل هللاو نيضرعم اهنع مكارأ
 ,مهسوؤر اوئطأط ةريره وبأ ثدح املف «هعنع الف هرادج ف ةبشح زرغي نأ هراج مكدحأ نذأتسا اذإ :هيفو

 سابع نبا نع بابلا يفو :لاق ء[851١ :مقر] مكفاتكأ نيب اهب نيمرأل هللاو ,نيضرعم اهنع مكارأ يل ام :لاقف
 لوقي هبو ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو «.حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح .ةيراج نب عمجمو

 هرادج يف هتبشح عضي نأ هراج عنع نأ هل :اولاق سنأ نب كلام مهنم ملعلا لهأ ضعب نع يورو «يعفاشلا

 هبو «بدن رمأ :ليقو «ثيدحلا باحصأو دمحأ لوق وهو «باجيإلل رمألاف رضي مل نإ :ليقو .حصأ لوألا لوقلاو
 .بدنلا امهحصأ نالوق كلامللو «يعفاشلاو ةفينح وبأ لاق

 .باطخلا ةغيصب «هعنمت الف :حرشلا ةخسن قو :هعنمب الف .هسفن رادج ىلع وأ .هراج طئاح يأ :هطئاح يف



 ةعرازملا نايب هاه ةعرازملا باتك

 ةعرازملا باتك

 [ةعرارملا نايب]
 .ةرباخملا نع دك هللا لوسر ىهن :لاق رباج نع ريبزلا يأ نع ةفينح وبأ مها

 طئاخب رم هنأ و يبلا نع جيد نب , عفار نع نيصح يبأ نع ةفينح وبأ هال

 يدسألا مصاع نب نامثع

 نم ملسم هجرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع يناسارخلا ملاس نب ملاس قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 لحرلا ىلإ لحرلا اهعفدي ءاضيبلا ضرألا :ةرباخملا :لاق رباج انل اهرسف ءاطع نع جردأو «رباج نع ءاطع قيرط
 :مقر] يذمرتلاو 4٠4"[ :مقر] دواد وبأو [؟١58 :مقر] يراخبلا هاورو ءرمثلا نم ذحأي مث اهيف قفنيف
 .ىرخأ قرط نم [؟4179 :مقر] يئاسنلاو [! 1

 ام ضعبب ضرألا ىلع ةلماعملا امهو «نابراقتم ةعرازملاو يه ,فلألا دعب ةدحوملاو ةمجعملا ءاخلاب :ةرباخملا نع

 نم رذبلا نوكي ةعرازملا يف نكل «ةعئاشلا ةمولعملا ءازجألا نم كلذ ريغو عبرلاو ثلئلاك عرزلا نم اهنم جرخي
 :مقر] 0 هجرخأ ثيدحلاو «هباحصأ روهمج نع يوونلا هلقن اذك «لماعلا نم ةرباخملا فو ءضرألا كلام

 نع ديلولا بأ نعو ءءاطع نعو ءءاطعو ريبزلا يبأ نعو ءءاطع نع جيرج نبا نع ملسم يفف «هريغو 65 ١[
 «ريبزلا بأ نعو «ءانيم نب ديعسو «ريبزلا بأ نع بويأ نعو «ءانيم نب ديعس نع نايح نب ميلس نعو .ءاطع

 ءسنخألا نب ريكب نعو ؛يعازوألا نعو ؛ءاطع نع قارولا رطم نعو ءءاطع نع فورعم يبأ نب حابر نعو

 ناميلس نعو «ريبزلا بأ نع نادعس نب ماشه نعو «ريبزلا يأ نع ريهز نعو ءءاطع نع ىسوم نب ناميلس نعو
 .هللا دبع نب رباج نع مهلك ميعن نب ديزيو قيقع نب ناميلس نعو شايع يبأ نب نامعنلا نعو «نايفس يبأ نع
 مث اهيف قفنيف لحرلا ىلإ لحرلا اهعفدي ءاضيبلا ضرألاف :ةرباخملا امأ :لاق رباج نع ةرباحملا ريسفت هقرط ضعب يفو
 ريغ ىلإ ضرألا ءارك نع عنملا قلطم :اهضعب يفو «كلذ هابشأو عبرلاو ثلثلا ةرباخملا :اهضعب يفو «رمثلا نم ذخأي

 .ثيداحألا هذمب الالدتسا يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ مامإلا بهذم ةعرازملاو ةرباخملا زاوج مدع بهذمو «كلذ

 ريبزلا يبأ نعو ءءاطع نعو ءءانيم نب ديعسو دامح نعو «ريبزلا يبأ نع بويأ نع دواد وبأ هاور :ةرباخملا نع
 84.4 :مقر] ا اضيأ ةرسفم يهو «ةلقاحملا ظفل :اهضعب فو هللا دبع نب رباج نع

 هاورو «رباج نع ريبزلا يبأ نع ريهز نعو «رباج نع ريبزلا نع ايركز نع يمرادلا هاورو ء[54.05 «*
 نب دمنعو ىموم» نب هلا ديبعقيرط نم يثراخلا ةاورااذكع :حلإ طئاخحب رم دقن كنان ندير قدما هس

 مصاع نب نامثع نيصح يبأ نع ةفينح وبأ :دانسإلا يف مهظفل مامإلا نع يأ هنع مهلك ديزي نب دمحمو ةعيبر

 يفو .ثيدحلا رم مكي هللا لوسر نأ :جيدخ نب عفار نع هيبأ نع جيدح نب عفار نب ةعافر نب ةيابع نع يدسألا

 - عفار نبا نع نيصح يبأ نع :ىرخأ ةياور يفو ؛جيدح نب عفار نع جيدحخ نب عفار نبا نع ةفينح وبأ :ةياور



 ةعرازملا نايب 655 ةعرازملا باتك

 200 ا وه نيأ 0 :لاقف ل :تلقف "؟اذه خرم :لاقف هبجعأف

 نب دمحمو بحاح نب رصن نب ىيو دايز نب نسحلاو فسوي وبأو ورمع نب دسأ اذكه هاور ؛جيدح نب عفار نع -
 مهلك مكحلا نب مساقلاو قاحسإ نب بيعشو ىيي نب ليعامإو تايزلا بيبح نب ةزمحو نسحلا نب دمحمو قورسم
 دازو «يعالكلا هاور اذكهو «هيبأ نع جيدح نب عفار نب هللا دبع نع نيصح يبأ نع ةفينح وبأ :ةياور فو «مامإلا نع

 يئثدح :لاق ميعن يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم دواد وبأ هحرحأ ثيدحلاو «عبرلاو ثلثلا نعي 0 :اهيف

 يعرز :لاقف ؟ضرألا نملو عرزلا نمل هلأسف اهيقسي وهو ُدتُك يبلا هب ّرمف ًاعرز عرز هنأ :ظفلب جيدح نب عفار
 م56 :مقرإ كتقفن ذحو اهلهأ ىلع ضرألا ٌدرف ؟امتيبرأ :لاق ءرطشلا نالف ئبلو رطشلا يل ءيلمعو يرذبب

 ثلثلاب ضرألا ءارك عنم يف عفار ثيدح اذهو «[؟75/؟] ؟"تيبرأ" :هيفو ءهحولا اذه يواحطلا هحرحأو

 نب ريهظ نع هنع اهضعب فو كك يبنلا نع عفار نع ةياور هقرط ضعب قو «ةديدع قرطب ملسم هاورو «هريغو

 عفار ثيدحو «قرولاو بهذلاب ءاركلا زاوح نايب هقرط ضعب قو ءيمومع نم لحجر :اهضعب فو ؛همع عفار
 نباو يئاسنلاو دواد يبأو ملسم دنع هنع رمع نبا قيرط نمف ,ظافلأو ديناسأ هل دمحأ لاق امك ناولألا ريثك اذه

 نع عفار نع هيبأ نع ملاس قيرط نمو «يذمرتلا ىوس مهدنع هنع يراصنألا سيق نب ةلظنح قيرط نمو ؛هحام
 .يئاسنلاو دواد يبأو نيخيشلا دنع ًاعوفرم عفار يبا رهظمو ريهظ هيمع

 دنع اهلك هذه ريهظ همع نع عفار نع يشاحجنلا يبأ قيرط نمو «هعفر عفار نع رمع نبا نع عفان قيرط نمو
 نباو يئاسنلاو دواد يبأو ملسم دنع هتمومع ضعب نع عفار نع راسي نب ناميلس قيرط نمو «ةديج دواد يبأ
 يئاسنلاو دواد يبأ دنع هعفر عفار نع ريهظ نب ديسأ قيرط نمو «عفار يبأ نع هيبأ نع عفار قيرط نمو ءهجام
 «يئاسنلاو دواد يبأ دنع عفار نع نارمع هيخأ نع جيدح نب عفار نب لهس نب نامثع قيرط نمو «هجام نباو

 .هيصخن الف ظافلأ فالتحا امأو :هديناسأ فالتحا اذهف

 ءاركلا اذه نع يهنلا ثيدح جرخأو «ةريثك هوجوب جيدح نب عفار ثيدح عامسب رمع نبا كرت ًاضيأ يورو

 نع نايفس يبأ نعو «ةلقاحملا ظفل هيفو «ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهسو «ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع
 «ةعرازملا نع ىف : نعوم كاحضلا نب تباث نع هللا دبع نعو ٍءضرألا ءارك ةلقاحماو :هيفو اعوفزرع كيعس نأ

 اذه ىلعو ءاريثك عضوملا اذه يف ىعملا اذه يف ةلمعتسم يهو ًاضيأ ئيععملا اذه اهنم «ناعم امل ةلقاحملا نأ ملعف

 :ةرباخملاو ةعرازملا عنم ىلع جاجتحالل ؛ماقملا اذه يف ةلدأ ةلقاحملا عنم يف ةدراولا يراخبلا ثيداحأ نم ريثك نوكي

 ىلع ال ىلوألا كرتو هيزنتلا ىلع يهنلا لمح يف هجو ريغ نم سابع نبا نع سواط ثيدح اضيأ ملسم جرخأ دقو
 «رباج نع ءاطع نع ملسم هثيدح جرخأ رباح مهنم ةباحصلا نم ريثك نع يورم عنملا ثيدح ةلمجللابو .ةمرحلا

 تبان نيتديز عهسسو (قرطيب ملسم هيدخ جرخأ عفار مهنمو .رباج نع رانيد نب ورمع نع ًاضيأ يواحطلاو
 هثيدح جرخأ كاحض نب تباث مهنمو ءاعوفرم ديز نع جاجح نب تباث نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ هثيدح جرخأ

 23 .لفغم نب هللا دبع قيرط نم امهريغو يمرادلاو دواد وبأ



 ةعرارملا نايب هذال ةعرازملا باتك

 طئام رم 0 ىيلا نأ :ةياور يو 0 ء يشب هرجأتست كاف" :لإق هترحأتسا ل

 5 ءاركلا قيرط نم

 ."هرحأتست الف" :لاقف «هترحأتسا دقو «يل :تلقف "؟اذه نمل" :لاقف

 بمهذلاب يعفاشلاو ةفينح وبأ هزّوجو ءاقلطم نسحلاو سواط هزّرحي ملف هيف فلتخم ضرألا ءارك نأ ملعا -
 ةعيبر هزوجو «ةرباخملا يهو ءاهنم جرخي ام ءزجب امهدنع زوجي ال نكل ءايشألا رئاسو بايثلاو ماعطلابو ةضفلاو

 فسوي وبأو دمحأ امهريغبو ةرباخمو ةعرازم اقلطم هزّوحو «ماعطلا الإ امهريغبو اممب كلامو ءطقف ةضفلاو بهذلاب

 لوق وهو «يوونلا لاق اذك ةيعفاشلا نم يباطخلاو ةعزخ نباو حيرش نباو ةيكلاملا نم ةعامجو نسحلا نب دمحمو

 «سواطو «بيسملا نباو «نيريس نباو «زيزعلا دبع نب رمعو «يلع لآو ءركب يبأ لآو «دوعسم نباو «يلع
 ءنسحلاو .ذاعمو «دمحم هنباو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو «يرهزلاو ,ةحلط نب ىسومو ءدوسألا نمحرلا دبعو

 . [478/1 1] "ةيانبلا" يف لاق اذك لح ديزي نب نمحرلا دبعو
 يف يراحبلا لاقو «زاوجلاب هلوق وه ملسم نع انركذ ام رهاظلاو «نيبناحلا نم َدذَع اذلو «نيتياور سواط نع لعلو
 الإ ةرجه تيب لهأ ةنيدملاب ام :لاق رفعج يبأ نع ملسم نب سيق لاق :[هوحنو رطشلاب ةعرازملا باب] "هحيحص"
 ةورعو مساقلاو زيزعلا دبع نب رمعو دوعسم نب هللا دبعو كلام نب دعسو يلع عرازو «عبرلاو ثلثلا ىلع نوعرزيو

 ديزي نب نمحرلا دبع كراشأ تنك :دوسألا نمحرلا دبع لاقو «نيريس نباو يلع لآو رمع لآو ركب يبأ لآو ريبزلا نب

 -  .اذك مهلف رذبلاب اوءاج نإو رطشلا هلف هدنع نم رذبلاب رمع ءاح نأ ىلع سانلا رمع لماعو «عرزلا يف
 لاقو «يرهزلا كلذ ىأرو ءامهنيب وهف جرخ امف ءاعيمج ناقفنيف امهدحأل نوكي نأ سأب ال :ءللم نسحلا لاقو
 سأب ال :ةداتقو يرهزلاو مكحلاو ءاطعو نيريس نباو ميهاربإ لاقو ءفصنلا ىلع نطقلا نيتجي نأ سأب ال :نسحلا
 لجأ ىلإ عبرلا وأ ثلثلا ىلع ةيشاملا نوكي نأ سأب ال :رمعم لاقو .هوحنو عبرلا وأ ثلثلاب بوثلا يطعي نأ

 كلذ نع بيجأو .عرز وأ رمث نم اهنم جرخي ام رطشب رييخ لهأ تك هتاماعم نيزوح ا ءالؤه كسمتمو .ىمسم
 نيبحاصلا لوق ىلع ةيفنحلا دنع ىوتفلا نكل ,"ةيادهلا" يف هركذ امك ةمساقملاب جارخلا وأ «ةيزجلا ىلع هلمحب

 ةفينح وبأو كلام اهلطبأو :يباطخلا لاقو ءيوونلا هحّحر امك ةيعفاشلا دنع دمتعملا وه اذكو «هيلإ جايتحالا ةرثكل

 يف نيملسملا لمع يهو «ةزئاح ةعرازملاف :لاق «ةيهانلا ثيداحألا للع يأ هتلع ىلع اوفقي مل مهنأل ؛يعفاشلاو

 داشرإ" يف لاق اذك ةرباخملاو ةعرازملا زاوح راتخملاو .يباطخلا مالك اذه ءدحأ اهب لمعلا لطبي ال راصمألا عيمج

 .[71 5/5 "يراخبلا حيحص حرش يراسلا
 هابحاص هيف هفلاحو «ةفينح يبأ بهذم اذهو «ةعرازملاك زوحت ال ًاضيأ ةاقاسملا نأ ديفي اذه :هرجأتست الف
 يف ليصفتلاو «ةاقاسملا يأ ةلماعملل ًاعبت اهوزوج ممنأ الإ ةعرازملا نالطب يف ةمئألا هتقفاوو «ةئالثلا ةمئألاو

 .عوزرخلا



 25 يبلا لئاضف نايب ه1 لئاضفلا باتك
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 5. » ل ُّ 8 ع 7 0 3

 نبا وهو ضبق 225 هللا لوسر نأ :سنأ نع ةعيبرو مثيحلا نع ةفينح وبأ 2-5

 .نيتسو ثالث نبا وهو رمع ضبقو «نيتسو ثالث نبا وهو ركب وبأ ضبقو «نيتسو ثالث

 رك هللا لوسر ثعب :لاق سنأ نع ديعس نب ىي نع ةفينح وبأ - 1

 نع يرهزلا قيرط نم يراخبلا يفف ,مهربغو سابع نباو ةشئاعو سنأ نع امهريغو ناخيشلا هاور :خإ ضبق
 هلثم بيسملا نب ديعس ينربخأو :باهش نبا لاقو ؛نيتسو ثالث نبا وهو يفوت 2 يبنلا نأ :ةشئاع نع ةورع

 ثالث نبا وهو و هللا لوسر ضبق :لاق سنأ نع يدع نب ريبز قيرط نم ملسم ىورو «["555 :مقر]

 «يراخبلا ثيدح لثم ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نعو «1714/ :مقر] نيتسو ثالث نبا وهو رمعو «نيتسو

 ثالث نبا وهو يثوتو «ةرشع ثالث ةكمي ثكم آلثك هللا لوسر نأ :سابع نبا نع رانيد نب ورمع قيرط نمو
 هيلإ ىحوي ةرشع ثالث ةكمب ُهك هللا لوسر ماقأ :لاق «سابع نبا نع يعبضلا ةرمج يبأ قيرط نمو «نيتسو
 اف سو كلا ىلا نهود عنانواب ا شخ ةواللاو

 نسمح نبا ”سابع نبا نع ةياور' و فذ رمعو ركب يبأو دك يبلا رمع يف كلذ وحن ةيواعمو ةبتع نب هللا دبع نعو
 نينس نامثو ًائيش ىري الو نينس عبس ءوضلا ىريو توصلا عمسي ةنس ةرشع سمح ةكمم. ماقأ :ةياور فو «نيتسو

 داشرإ" يف لاقو تت هرمع يفو ةكم ةماقإ يف تاياورلا تفلتخا ةلمجلابو ءارشع ةنيدملاب ماقأو ءهيلإ ىحوي
 :لاق «يبعشلا لاق امك نينس ثالث يحولا رتف نأ دعب :نينس رشع ةكم ماقأ سابع نباو ةشئاع لوق تحت "يراسلا

 هنأ ةشئاع نع يورملا رياغي وهو ةنس نيتس شاع مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يضتقي هرهاظ نإف ءلاكشإلا لوزي اذهيو
 ؛لاكشإلا لازو حضو ١( :رثدللا) كدددُمْل اهي ايف ب كلملا ءيجبو يحولا رتف دعب ام ضرف اذإف «نيتسو ًاثالث شاع

 نبا مزج هبو «نينس ثالث تناك يحولا رتف ةدم نأ :يبعشلا نع "دمحأ مامإلا خيرات" يف عقو ام ىلع نيبم وهو

 ]45١/9[. فالخلا عفترا دقف ءرهشأ ةتس ايؤرلا ةدمو ءرهشأ ةتسو ناتنس رتفلا ةدم نإ :لاقي دقو .قاحسإ

 ملسم هاور [[؟5148 :مقر] ةفلتخم ظافلأب قرطب سنأ نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع يراخخبلا هاور] :خلإ ثعب

 سأر ىلع هثعب :هيفو ءسنأ نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر ثيدح نم [7777 :مقر] يذمرتلاو [؟747 :مقر]
 هتيحلو هسأر يف سيلو «ةنس نيتس سأر ىلع هللا هافوتو «نينس رشع ةنيدملابو «نينس رشع ةكم ماقأف ةنس نيعبرأ

 - هللا لوسر سأر يف تددع ام :لاق ءسنأ نع تباث نع "لئامشلا" يف يذمرتلا ىورو هءاضيب ةرعش نورشع



 ُدنَك يبلا لئاضف نايب ه14 لئاضفلا باتك

 ف امو. 25 هللا لوضر قرتو»ارشغ ةدلابو ارشغ ةكفب ماقأف هةنتم نيعيرأ سار ىلع

 .ءاضيب ةرغش نورشع ةيمأرو ةعيد

 حيرب فرعي 5 يبلا ناك :لاق ءرباج نع ريبزلا يب أ نع ةفينح وبأ هه

 .ليللا نم لبقأ اذإ بيطلا

 نأ :دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -_

 .بيطلا حيرب دحسملا ىلإ لبقأ اذإ ليللاب فرعي ناك دمك هللا لوسر

 نيد 2 ىلا ولج ل ناك هلا مخ زا نع براغ نعنع وبا ا“ ا

 .يدازو «ينناضقف 31

 نيرشع نم أوحن دي هللا لوسر بيش ناك امنإ :لاق ءرمع نبا نع عفان نعو ءءاضيب ةرعش ةرشع عبرأ الإ هتيحلو -
 وأ ةلوؤم تاياورلا يقابو ءنوتسو ثالث حصألاو قت هنس يف تاياورلا فلتخا دق هنأ ملعا .[4 :ص] ءاضيب ةرعش
 55 هرمع اذهف نوتسو ثالث ًاضيأ هيف حصألاو ؛هيف فلتخم ًاضيأ هد يلع رمع نأ امك ةاورلا دحأ نوف رو
 نينامث نم وحن وهف هذ نامثع رمع امأو «ناقفتم ناطسولاو نافلتخم ريخألاو لوألاو ميد ةثالثلا هئافلخ رامعأو

 .تاقوألا رثكأ يف همدعو انايحأ هدوجو يوونلا حجرو ءاضيأ هيف فلتخم وهف لك هباضح امأو كلذ نم ديزأ وأ
 ءاهنف يبرطتي ةكس 255 هللا لوس ناك لاق ههيبأ نع فلام ب نينا نم سوف نف يلمرألا فور :خاإ فرعي

 وأ «هحير بيط نم هكلس دق هنأ فرع الإ دحأ هعبتيف اقيرط كلسي مل ل5 يبلا نأ رباح نع رادلا غورو

 وأ ادرب هديل تدحجوف :لاق يدح حسمف انأ امأو :ةرمس نب رباج ثيدح نم ملسم ىورو «هقرع حير نم :لاق
 افيش الو اكسم الو طق ًاربتع تممش ام :لاق ءهيبأ نع سنأ نب تباث نعو ءراطع ةنوج نم اهحرحأ انأك اير

 :قيرط يفو هد هللا لوسر نم ًاّسم نيلأ ًاريرح الو ًاحابيد طق ًائيش تسسم الو لي هللا لوسر حير نم بيطأ

 ةضئارت نفح طا 3 رلعتال وكم :ةيمف ذر رك لاول وهتك نيا ضرلا ةزو رس ذو ةحانذ هةقسم الو

 .[57 :مقرإ] دي هللا لوسر
 نب رباج نع راثد نب براحم نع امهريغو [73751 :مقر] دواد وبأو [4 47 :مقر] يراخبلا ىور :خ! بدازو
 نيد هيلع يل ناكو «نيتعكر لص :لاقف «ئحض :لاق :رعسم لاق ءدحسملا يف وهو نك يبلا تيتأ :لاق هللا دبع

 ينداز يذلا طاريقلا اذه :تلق :لاق ارا نأ اورو ءاطا رق هيلع يندازو :"داشرإلا" يف لاق «ىندازو يناضقف

 .اوذخأ اميف هوذخأف ةرحلا موي ماشلا لهأ ءاج ح يدنع لزي ملف سيك يف هتلعجف ًادبأ نيقرافي ال دي هللا لوسر



 206 يبلا لئاضف نايب ه6. لئاضفلا باتك

 ازخ يديب ٌتّسسم ام :لاق ءكلام نب سنأ نع ميهاربإ نع ةفينح وبأ -”4
 هجرخم رم لق

 اذام 22ص هللا لوسر يئر ام :ةياور يو 0 هللا لوسر فك نم نيلأ 0 الو

 و

 د ايد

 بيجي دلك هللا لوسر ناك :لاق سنأ نع ملسم نع ةفينح وبأ
 كلام نبا

 نوكيف نوعباتلاو ةباحصلا اهسبل دقو ةحابم يهو ءمسيربإو فوص نم جسنت باي ال وأ فورعملا رخلا :خلإ ازخ

 نم هعيمج هنأل ؛مارح وهف نآلا فورعملا وه ام هب ديرأ نإو «نيفرتملا يزو مجعلاب هبشتلا لحأل اهنع يهنلا

 رابخالل ةزجعم وهف هرصع يف عونلا اذه نكي ملو "ريرحلاو رخلا نولحتسي موق" :ثيدح لمحي هيلعو ءمسيربإلا
 (راحبلا عمجم) .لوألا عونلا "زحخ نم اسنرب" :ثيدحب دارأو «ّرم دقو جرفلا وهو رجلا يورو «بيغلاب
 وه نوكي ّح هدي عزني مل لحرلا حفاص اذإ ناك عك هللا لوسر نأ :سنأ نع يذمرتلا ىور :خلإ يئر ام

 يدي نيب هيتبكر امدقم ري لو ههجو نع ههجو فرصي يذلا وه نوكي ىح ههجو فرصي الو هدي عزني يذلا

 .ليق امك ماشه نب دعس نع ملسم هاور :خلإ قورسم نع 45٠ ١[. :مقر] سيلج
 :ىلاعت هلوق ىلإ تراشأ وأ «هلئامشو هقالحأ نايب هيف يأ [هل ةعيبطو ةلبج ناك نآرقلاب لمعلا يأ] :تارقلا أرقت امأ

 ؛مامإلا نع ينامحلا ىيي يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ (4:ملقلا) #ِميِظَع قل ىلع َكنإَول
 «فيعض وهو ءروعألا ناسيك نب ملسم ثيدح نم الإ هفرعن ال :لاقو زئانجلا يف ىلا هجرخأ ثيدحلاو

 دهشيو «ضيرملا دوعي ناك :مهظفلو .هاحرخي ملو «دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو دهزلا يف هحام نبا هاورو
 .هللا دبع يبأ ناسيك نب :ملسم .كولمملا ةوعد بيجيو «ةزانجلا

 ,كلام نب سنأ نع روعألا ملسم نع رهسم نب يلع نع رجح نب يلع نع لئامشلا يف يذمرتلا ىور :خلإ بيجي
 نب موي ناكو ءدبعلا ةوعد بيجيو «رامحلا بكريو «ةزانجلا دهشيو «ضيرملا دوعي ُدك هللا لوسر ناك :لاق

 يقهيبلاو 4١178[ :مقر] هحجام نبا هاورو ء[؟17؟:ص] فيل نم فاكإ هيلع فيل نم لبحب موطخم رامح ىلع ةظيرق

 رامح ىلع ربيخ موي هتيأر دقلو «رامحلا بكريو «كولمملا ةوعد بيجيو «ةزانجلا عبتي :هيفو ,"ناميإلا بعش" ف

 :يراقلا لاقو «ةربابحلاو كولملا نديد فالح ىلع هربك يفنو «هفلكت كرتو «هعضاوت ةياغ نم اذهو .فيل هماطخ

 - «فوصلا سبليو «صيمقلا عقريو ؛لعنلا فصخيو «رامحلا بكري ناك :بويأ يبأ نع ركاسع نبا ةياور فو



 د5 يبلا لئاضف نايب ه١ لئاضفلا باتك

 .رامحلا بكريو «ضيرملا دوعيو ؛كولمملا ةوعد

 ينأك :تلاق ؛ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -“9

 .هضرم يف ةالصلا ىتأ ثيح ولك هللا لوسر يمدق ضايب ىلإ رظنأ

 امل دك يبلا نأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 تعم املف :تلاق هل نللحأف يب يف نوكي نأ لحتسا هيف ضبق يذلا ضرملا ضرم

 يي ل اسال

 يشارف ىلع عضو ّىح نيلحر نيب ىَداَهي لت هللا لوسر ىتأف «رحذإلا
 نلدص ا 1 ' ,

 25 هللا لوسر نع ىأر هذ ركب ابأ نأ :سنأ نع ديزي نع ةفينح وبأ -71
 كلام نبا نمحرلا دبع نبا

 ةحار كلذ 0 راصنألا اع قى تناك ةحراج تتنب هتأرما ل هنذأتساف د ةقفح

 ناك :ًالسرم ةبتع نب هللا دبع نب ةزمح نع :دعس نبال ةياور يفو ,يم سيلف ينس نع بغر نم :لوقيو -

 «ضرألا ىلع هماعط عضيو «هفلخ فدري ناك :سنأ نع مكاحلا ىورو «ءيش هيلع سيل ًايرع رامحلا بكري

 :سابع نبا نع نسح دنسب يناربطلا ىورو 7١74| :مقر غ87/54١] رامحلا بكريو «كولمملا ةوعد بيحيو

 يف اذه «"ريعشلا زبخ ىلع كولمملا ةوعد بيجيو «ةاشلا لقتعيو ء«ضرألا ىلع لكأيو ءضرألا ىلع سلجي ناك"

 «نيملسملا ءارقف ةسلاحبو ءفوصلا سوبل :ربكلا نم ةءارب :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح هيفف لوقلا يف امأو ءلعفلا

 ."هبعش" يف يقهيبلاو "ةيلحلا" يف ميعن وبأ هحرخأ هربعلا لاقتعاو ؛نامكلا بانكور

 .هتوعدب هديس ةوعد بجي وأ ءازاحب ًاكولمم يم قتعملا يأ :كولمملا

 :هضرم يف رذعتيل دلي هللا لوسر ناك نإ :تلاق ؛ةشئاع نع ةورع نع ماشه نع يراخبلا ىور :خلإ لحتسا
 يب ف نفدو «يرحنو ٍيرحس نيب هللا هضبق يموي ناك املف «ةشئاع مويل ًءاطبتسا ؟ادغ انأ نيأ ؟مويلا انأ نيأ

 .حاحصلا يف ًارصتخمو ًالوطم ةروكذم اهلك كلذ ريغو ةشئاع تيب يف ناذيتسالا ةصقو ((8 :مقر]

 .ةفخلا ىلإ ارظن هتأرما ىلإ جورخملا يف هلك هنم نذإلا ركب وبأ بلطف يأ :حل هنذأتساف
 .ثراحلا يئب لزانم ةيلاعلاب يأ نونلا نوكسو ةلمهملا مضب حنّسلاب :راصنألا طئاوح



 ركب نأ رمأف ,نومارتي سانلا لعجف «حبصأف ةليللا كلت هو هللا لوسر يفوت مث

 ا الا علما ني يسوم

 تام دم ل ع عأ رسل 5 يو او

 هلوقل نوقفانملا
 ا احم 000
 هينيع نيب هلبقي

 ديف فس ناك نع ىنانلا اهنا ارد لاقت كولا جرخ مث «كلذ نم هللا ىلع مركأ
 ةقاذإلا نم

 سل 0 ا :تلاق ةشئاع نع ةملس يبأ نع يراخبلا جرحأ :خلإ يفوت مك

 «ةزيخ كري نكسم» هو 5 ىبلا مميش «ةشئاع/ ىلع لغد ىخ ننانلا ملكي ملف دحململا لختف لون ىخ

 امأ :نيتتوم كيلع عمجي ال هللا يبن اي يارا يبأب 0 و

 ملكي هذ رمعو جرح ركب ابأ نأ :مُثد سابع نبا نربخأف :ةملس وبأ لاق ءاهتم دقف كيلع تبتك ىلا ةتوملا

 !دعب امأ :لاقف نس اوك 2 نناقادلا لاهم ب ىلا 0 :لاقف «ىبأف سلحا :لاقف «سانلا

 اء ةمح اهرإف :ىلاعت هللا لاق «تومي ال يح هللا نإف هللا دبعي نمو تام دق دمحم نإف ادمحم دبعي ناك نمف

 اهالت ىح ةيآلا لزنأ هللا نأ نوملعي اونوكي ملا سانلا نأكل هللاو (144:نارمع لآ) ©نيركاشلا# ىلإ ك:لوُسَر
 اكيطب اضيأ ةنفقلا هذهو | 4+ 94 :مقر] اهولتي الإ رشب عمسي امف سانلا هنم اهاقلتف كد ركب وبأ

 .اهريغو ةتسلا بتكلا يف ةروكذم اهراصتخاو

 نوسمارتي :حرشلا ةخسن فو «يمرلا نم انتخسن يف اذكه [325 هيلإ نوضفيو نوريصي يأ] :إ نومارتي
 «ىري :ظفل ةدايز اضي ذيأ حرشلا ةحسن يفو «نوتفاختي يأ ربخلا نامتك وه سمرلاو :يراقلا لاق « وع رك

 .. عمتصي :هلوق ىلع مالا ةدايز حوشلا ةخست قون: عمتسيا ح1 نيالا ىري ركب وبأ عرش يأ "لعجف" :هلوق
 نوفحج ْرْملاَو# :ىلاعت هلوق هنمو ءاط لصأ ال ثيداحأب تربخأ وأ تلزلزت وأ تبرطضا يأ :نوقفانملا فجرأو

 ءاجف «ةشئاع نع ركب يبأ بقانم يف [8771 :مقر] يراخبلا يفو :خلإ ءاج املف .(.:بازحألا) «ةَئيِدَّمْلا يف
 كقيذي ال هديب يسفن يذلا هللاو ًاتيمو ًايح تبط يمأو تنأ يبأب :لاقف ,هلّبقف 25 هللا لوسر نع فشكف ركب وبأ
 ركب وبأ هللا دمحف رمع سلح ركب وبأ ملكت املف ءكلسر ىلع فلاحلا اهيأ :لاقف جرح مث ءادبأ نيتتوملا هللا

 يسفن يف عقي ناك ام هللاو :--#د رمع لوقل در اذه :كلذ نم .لإ ادمحم دبعي ناك نم الأ :لاقو هيلع ئثأو

 .[57517 :مقرإ يراخبلا يف امك ؛مهلحرأو لاحر يديأ نعطقيلف هللا هنثعبيلو «كاذ الإ



 نيخيشلا لئاضف نايب مه" لئاضفلا باتك

 :ارق مث «تومي ال دمحم بر نإف دمحم بر دبعي ناك نمو «ءتام دق ادمحم نإف

 ا نمار را الا ندرك هاو

 ه:قذ رمع لاقف :لاق هكر سرت راسا لل ل عننا ْ د
 ١( 44 نارمع لآ

 تامو «هتءارقو همالك نم ركب يبأ ةلاقم لثم سانلا لاقف ءطق اهلبق ا انأكل

 نب سوأو هرب ماجا ناكو «عاتالشلا موي نفدو نيمويو نيتليل ثكمف (نينثإلا ةليل

 لاق :لاق «دوعسم نبا نع ءارعزلا يبأ نع © 00 نع ةفينح وبأ بنبأ 535[

 ئناه نب هللا دبع

 1010111 01 اودتقا" :دكك هللا لوسر

 يف يربطلا هركذ ثيدحلاو :يراقلا لاق ءباوصلا وهو «ةلوخ نب سوأ :حرشلا ةحسن يفو :يلوخ نب سوأو
 قيرط نم "ةفينح يبأ دنسم" يف ميعن وبأ هحرحأ :خلإ ةفينح وبأ .هانعم يذمرتلا جرخأ :لاقو ءهل "ضايرلا"
 ثيداحأ هذه :لاق ؟اذه ام :تلقف ءابتك ولمم تيب يف ةفينح يبأ ىلع تلخد :لاق «ءبحجاح نب رصن نب ىي

 هجرخأو «ثيدحلا قاسو «يلع ىلمأف اهضعبب ٍنيثدح :تلق «هب عفتني يذلا ريسيلا الإ هب تثدح امو ءاهلك

 :مقر ]7117/١5 نابح نباو [97 :مقر] هجام نباو 555١[ :مقر ./9/9] مكاحلاو م5 :مقر] يذمرتلا

 .ةفيذح نع يعبر نع ريمع نب كلملا دبع نع مهلك ١

 اودنقا :اعوفرم ةفيذح نع شارح نبا وه يعبر نع ريمع نب كلملا دبع قيرط نم يذمرتلا هجرخأ :حلإ اودتقا
 نايفس ىورو ءنسح ثيدح اذه ,دوعسم نبا نع بابلا يفو :لاق «[8577 :مقر] رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب

 نع مره نب ورمع نع جرخأو دلك يبلا نع ةفيذح نع يعبرل ىلوم نع ريمع نب كلما دبع نع ثيدحلا اذه يروثلا
 نم نيذللاب اودنقاف مكيف يئاقب ام يردأ ال نإ :لاقف دك يبلا دنع ًاسولح انك :لاق «ةفيذح نع شارح نب يعبر
 1 ل حل ا و :لاق ءرمعو ركب يبأ ىلإ راشأو («يدعب

 [41 :مقر] هجام نباو [7577 :مقر] يذمرتلاو ١7547[ :مقر 87/5”2] دمحأ هاور هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاق

 اودتقا :ثيدح دورو عم ةباحصلا رئاسو ةعبرألا ءافلخلا نيب نم نيخيشلا صيصخت هجوو «ةفيذح نع مهريغو
 - «"ةاكشملا حرش ةاقرملا" يف هتنيب ءمتيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ :ثيدحو «نييدهملا نيدشارلا ءافلخلاب



 نيخيشلا لئاضف نايب ه4 لئاضفلا باتك

 ."رمعو ركب وبأ يدعب نم
 امح ناتفيلح امه

 لاق :لاق ناميلا نب ةفيذح نع يعبر نع كلملا دبع نع ةفينح وبأ عه
 سار نا ريمع نب

 هذ راّمع يدمي اودتهاو ءامّكذ رمعو ركب يبأ يدعب نم نيّذللاب اودنقا" لك هللا لوسر
 ربعاو نا

 دازو «هحام نباو يذمرتلاو دمحأ هاور رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا :عماجلا يفو :"ةاقرملا" يف لاقو -

 ا ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب كسمت اب كسمت نمف دودمملا هللا لبح امُإف :راصقلا رصن وبأ ظفاحلا

 :لاق هنأ ةفينح يبأ نع لقن امك ةغل ىلع هلمح نكميو ركب يبأ نوكي نأ ةيلدبلا ىلع هرهاظ :يراقلا لاق :ركب وبأ

 ًادتبم ربخ هنأ ىلع وأ ءبهل وبأ ادي تبت :ذاوشلا يف ئرقو .ههحو هللا مرك يلع نع يورو ؛سيبق وبأ لثم ولو

 نع يعبر نع كلملا دبع نع ةنييع نبا نع ةعامج هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ .رمعو ركب وبأ امه يأ فوذحم
 .هنع يروثلا دنس كلذو «هدنس يف رازبلا ملكت اذلو ؛كلملا دبع نيبو هنيب يعبرل ّىلوم اوتبثأ نورحآو «ةفيذح

 .حيحص يعبر نم هعامسو ءاضيأ هالوم نمو يعبر نم هعمس هنأ زاوحب بيحأو «ظفحأو نقتأ هنوكل هوحجرف
 :مقر] ةفيذح نع يعبر نع ريمع نب كلملا دبع نع ةدئاز نع ةنييع نبا نع يذمرتلا هاور :ّلإ كلملا دبع نع
 يعبرل نوم عك ريع هللا هيك ع فيول اذه يروثلا تاي ىورو ؛«نسح ثيدح اذه :لاقو 05

 نع هركذ امبرف ؛ثيدحلا اذه يف سلدي ةنييع نب نايفس ناكو :اضيأ لاقو ُهكي يبلا نع ةفيذح نع يعبر نع

 .355 يبلا نع ةفيذح نع يعبر نع يعبر ىلوم لاله نع ريمع نب كلملا دبع نع ةدئاز

 ىلوم نع ريمع نب كلملا دبع نع نايفس قيرط نم رساي نب رامع بقانم يف يذمرتلا هحرخأ :خلإ اودتهاو
 اودتقاف مكيف يئاقب ردق ام يردأ ال نإ :لاقف د5 يبلا دنع اسولج انك :لاق «ةفيذح نع شارح نب يعبرل

 :مقر] هوقدصف دوعسم نبا مكئدح امو ءرامع يدمي اودتهاو ءرمعو ركب يبأ ىلإ راشأو ,يدعب نم نيذللاب
 نب كلملا دبع نع يروثلا نايفس نع ثيدحلا اذه دعس نب ميهاربإ ىورو ءنسح ثيدح اذه :لاقو 4«( 8

 ورمع نع وكلا يدارملا لاس ىور دقو «هوحن دك يبنلا نع ةفيذح نع يعبر نع يعبر ىلوم لاله نع ريمع
 .اذه وحن 25 يبلا نع ةفيذح نع شارح نب يعبر نع مره نبا
 يفو ."هحيحص" يف نابح نباو هجحام نباو يذمرتلاو دمحأ هاور ةفيذح ثيدحو :لوقأ :"ةاقرملا" ف يراقلا لاق

 ثيدحلا دروأ مث ؛هجام نباو يذمرتلاو دمحأ هاور ءرمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا :"ريغصلا عماجلا"

 .هح سنأ نع يدع نباو «ةفيذح نع ىنايؤرلاو «دوعسم نبا نع يذمرتلا هاور :لاقو :"ةاكشملا يف يذلا

 [ءادتهالا فالخب لعفلاو لوقلا هب قلعتي ثيح ءادتهالا نم معأ ءادتقالا ناكو «هتريسب اؤريس يأ] :خلإ اودتهاو

 .ةيغابلا ةئفلا هلتقت :ةْدي هلوقلو «هتريسب ريسلاب رمألل ًايغاب ةيواعم نوكو هدد يلع ةفالخ ةيقح ىلع هب لدتساو



 نيخيشلا لئاضف نايب ه6 لئاضفلا باتك

 مأ نبأ د 0 اوكسمتو
 ثا

 لاق :لاق .دوعسم نبا نع ءارعزلا يبأ نع ليهك نب ةملس نب ىيب قيرط نم يذمرتلا هاور :خلإ اوكسمتو
 دوعسم نبا دهعب اوكسمتو «رامع يدمي اودتهاو «رمعو ركب يبأ يباحصأ نم يدعب نم نيذللاب اودتقا :2ك هللا لوسر

 ثيدح نم الإ هفرعن ال دوعسم نبا ثيدح نم هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق *٠ه :مقر]

 يذلا ءارعزلا وبأو «ىناه نب هللا دبع همسا ءارعزلا وبأو «ثيدحلا يف فًعضي ةملس نب ىييو «ليهك نب ةملس نب ىي
 .دوعسم نبا بحاص صوحألا يبأ يخأ نبا وهو ورع نب ورمع هكا هنيع نباز يروثلاو ةبعش هنع ىور
 .«ةرشاعلا نم كورتم ةملس نب ىحي نب ليعامسإ كلذكو ءايعيش ناكو «ةعساتلا نم كورتم ةملس نب ىيي :لوقأ

 لوألا ةثالثلاف ء[١ 45 :مقر] "بيرقتلا" يف امك رشع ةيداحلا نم فيعض ةملس نب ىيي نب ليعامسإ نب ميهاربإو

 ا ا ةعساتلا ةبترملا نم ميهاربإ نأ ريغ ءافعض مهلك دانسإلا اذه نم

 نباو «ةفيذح نع ينايؤرلا هحرخأ ثيدحلاو .قبس امك دانسإلا اذه ريغ نم حيحص هنتمو ثيدحلا نومضم نكل

 ءرامع يدمي اودتهاو ءرمعو ركب يبأ ياحصأ نم يدعب نم نيذللاب اودتقا :ًاعوفرم نينا ملا 'هلماك" يف يدع

 هجام نباو ["577 :مقر] يذمرتلاو [؟5797 :مقر *8؟/ه] دمحأ هحرحأو ءدوعسم نبا دهعب اوكسمتو

 .رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا :هعفر ةفيذح نع [91 :مقر]

 الإ نيرخآلاو نيلوألا نم ةنحجلا لهأ لوهك اديس رمعو ركب وبأ :درو دقو «ءىصحت ال رابخأ نيخيشلا بقانم يفو

 نع [15 :مقر] هحام نباو ["774 :مقر] يذمرتلاو [107 :مقر ,80/1] دمحأ هحرحأ «نيلسرملاو نييبنلا

 «سنأ نع "هتراتخم" يف ءايضلاو ؛"هدنسم" يف ىلعي وبأو ٠٠١[2 :مقر] ةفيحح يبأ نع هجام نباو :يلع
 ءسأرلا نم رصبلاو عمسلا ةلزنمب م رمعو ركب وبأ :دروو «ديعس يبأ نعو «رباج نع "هطسوأ" يف يناربطلاو

 ءسابع نبا نع "ةيلحلا" يف ميعن وبأو ءهدح نع هيبأ نع بطنح نب هللا دبع نب بديلا ني يو ا عيبا

 يف يناربطلا هجرخأ ءيبن نوكي نأ الإ سانلا ريخ ركب وبأ :دروو ءاعوفرم مهلك رباج نع "هخيرات" يف بيطخحلاو
 .اعوفرم عوكألا نب ةملس نع "هلماك" يف يدع نباو ؛"هريبك"
 :دروو ؛ةشئاع نع "هسودرف" يف يمليدلا هحرخأ «ةرخآلاو ايندلا ف يحأ ركب وبأو .هنم انأو نم ركب وبأ :دروو
 نع "ةيلحلا" يف ميعن وبأو «"هدنسم" يف رمع نبا ثيدح نم رازبلا هحرخأ «ةنحلا لهأ جارس باطخلا نب رمع

 عم يدعب قحلاو ءرمع عم انأو يعم رمع :دروو «ةماثج نب بعصلا نع "هخيرات" يف ركاسع نباو «ةريره يبأ
 نب لضفلا نع "هلماك" يف يدع نباو 71١4[« :مقر 2580/14] "هريبك" يف يناربطلا هجرخأ ناك ثيح رمع
 ثراحلا جرخأ دقو «قيدصلا اميس ال امهلضف مومج ىلع ةلاد ةريثك ةحيحص بقانم مُض امهو 007 سابع

 دانه نع "ةنسلا" يف نيهاش نباو [١؟84 :مقر 50//257] "ريبكلا" يف يناربطلاو ."هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب
 - دهعب اوكسمتو :"ةاقرملا" ف يراقلا لاق ءضرألا يف قيدصلا ل اليخ نأ ةفايس قرف هينا فإن اهوقوم



 فذ كامثع ةليضف نايب ه5 لئاضفلا باتك

 [مكذ نامثع ةليضف نايب]

 فذ نامثعب رم رمع نأ :ريثك يأ نب ىسوم نع مثيهلا نع ةفينح وبأ -5
 0 ا عطقنا دقو نزحأ الأ :لاق ؟كنزحي ام :لاق «نيزح وهو

 دعب ةباحصلا رئاس ىلع هلوقو هتياور مظعألا انمامإ راتحخا اذلو .هلوقو دوعسم نبا ةيصوب يأ دبع مأ نبا <

 هدهعع نم داري امي ءايشألا هبشأ ىرأو :لاق هنأ جشبروتلا نع لقنو .هتيصو حصنو هتهاقف لامكل ةعبرألا ءافلخلا

 :لاقف ءليلدلا اهيلع ماقأو «ةباحصلا لضافأ نم اهتماقتسا ىلإ راشأو ءاهتحصب دهش نم لوأ هنإف «ةفالخلا رمأ

 وأ نوي :ةنقازولا ةيلسانلا علا اذه نيو 0 ءانيدل هأضترا قم انايندل ىطرت الآ 5 هللا لوشو:ةمدلق نم رعتؤت ال
 .دبع مأ نبا دهعب اوكسمت :هرخأ يفو ءرمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا :هلوأ يفف ءهرخآو ثيدحلا

 دبع خيشلا لاقو «ثيدحلاو دئاقعلا يف انؤاملع هلقن امك ًاضيأ هذ بلاط يبأ نب ىلع نع لوقنم اذه :لوقأ

 همأ ىلإ ةبسنلاب دبع مأ نباو «هيبأ ىلإ ةبسنلاب دوعسم نبا :نئيك ثالث هدد هللا دبعلو :"ةاكشملا" ةمجرت ف قحلا

 وبأو هللا دبع وبأو ورمع وبأ :ئيك ثالث هذ نامثعل نأ امك هنبا ىلإ ةبسنلاب نمحرلا دبع وبأو «همأ ةينك دبع مأو

 .بارت وبأو نسحلا وبأ :نيتينك مذ يلعلو «ىليل
 هللا نإ :ك5 هللا لوسر لاق :لاق تت سابع نبا نع "ضايرلا" يفو :"ةاقرملا" يف يراقلا لاق :خلإ عطقنا دقو

 ريبزلا نب ةورع نع ناميلس نب ةمثيح هجرخأو «يناربطلا هجرخأ ,نافع نب نامثع ٍيمبرك جوزأ نأ يلإ ىحوأ
 باب دنع نامثع دي 55 يبلا يقل :لاق ةريره يبأ نعو .موثلك مأو ةيقر عي قيرك :هلوق دعب دازو «ةشئاع نع

 ظ لثم ىلعو ةيقر قادص لثمم موثلك مأ كحّوزأ نأ نرمأ دق هللا نأ ىنربحأ ليئربج اذه !نامثع اي :لاَقف ءدجسملا

 :نامثع لاق :لاق هنعو ءامهريغو يليعاملالا ركب وبإ .ظفاشإو 1 :مقر| ئيوزقلا هجام نبا هجرخأ ءاهتبحص

 ىلع يكبأ :تلقف تقف فايكم ان 2ك هللا لوسر لاقف د ءاكب تيكب كك

 .اهتخأ كحّوزأ نأ لجو ّرع هللا رمأ ليئربج اذهف :لاق ءكنم يرهص عاطقنا
 كتجوز ةدحاو دعب ةدحاو تومث تنب ةئام يدنع 0 هديب يسسفن يدذلاو :هيف دازو هانعم سابع نبا نعو

 لعجأ نأو ءاهتخأ كحجوزأ نأ نرمأي لجو ّرع هللا نأ نربحأ ليئربج اذه ءءيش ةئاملا نم ىقبي ال نح ىرخأ
 ةيقر نم نامثع مآ :لاق بيسملا نب ديعس نع :"رئاحذلا" فو «يلئاضفلا هجرخأ اهتحأ قادص لثم اهقادص

 خيبت مقتل ايقعا اكوا «دضوس قوبل رع لا دامجي وع جف يحير نر ومطر تجب هضاب ماو

 ةصفح انأ جورتأ كلذ نم ريخ يف كل له :لاقف 25 يبلل رمع كلذ ركذف .هبجي ملف اهركذي 5 5 هللا لوسو

 .حيحص ثيدح :لاقو ءورمع وبأ هجرأ موثلك مأ اهنم اري نامثع جوزأو



 ء5 يلع ةليضف نايب هال لئاضفلا باتك

 تناكو هلك هللا لوسر تنب تتام ناَنَدَح كلذو ع هللا لوسر نيبو نيب رهصلا
 لئاوأ ي

 ىماتأف نص هللا لوسر رمأتسأ نيح : 56 م :رمع هل لاقف هتحأ

 رمألا بلطأو ريشتسأ نامثع يأ ١

 لذا تاوتع نب كلا وضيوف روهنم ىلع وكلا نأ كل له" : :305 هللا لوسر هل لاقف
 داق ةيغر

 جوزأو ؛:ةصفح ٍئحّوز' :لاقف معن :لاقف ,”كنم هل ريخ وه رهص ىلع نامثع

 2ك هللا لوسر لعفف معن :لاقف «"ىنبا نامثع

 [دذ يلع ةليضف نايبز]
 يلع باحصأ نم ينادمحلا وهو يبرعلا ةيح نع ةملس نع ةفينح وبأ ١

 .ملسأ نم لوأ انأ :لوقي ايلع تعمس :لاق ههجو هللا مرك

 نم نيئالثو ثالث ةنس تدلو ةيقر يه هتنبو :هللا لوسر تب .لك هتنب ةافول ةرهاصملا فصو لضف :رهصلا

 .ردصملا يعم. وه وأ ؛دادضألا نم رهضلاب :رهص ىلع .حصألا ىلع بنيز نم رغصأ يهو _ هدلوم

 .اذه نم وحن ارصتخمو ًالوطم مهبتك يف نئسلاو حاحصلا باحصأ هاور :هللا لوسر لعفف
 :ليقو .ههحو هللا مرك يلع باحصأ نم ينادمحملا وهو يبرعلا ةيح يبأ :"دنسملا حرش" ةحخسن فو :يبرعلا ةيح

 .ملعأ هللاو ءيبأ ظفل ريغب ةيح نع "ذاتسألا هللا دبع دمحم دنسم"و "ديناسملا عماج" يف يذلاو ءرهاظلا وه اذه

 يف امك يفوكلا يعداولا سيق نب ةيح ابأ ناك نإ اذكو «ةثلاثلا نم لوبقم وهف سباح نب ةيح ناك نإ :لوقأ

 .دنسلا يف ريض الف 8017٠[ :مقر] "بيرقتلا'
 نم لوأ :لاق سابع نبا نع نوميم نب ورمع نع جلب يبأ نع ةبعش قيرط نم يذمرتلا هجرخأ :خلإ لوأ انأ
 جلب يبأ نع ةبعش ثيدح نم هفرعن ال هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «[7 ع :مقر] يلع ىلص

 لاجرلا نم ملسأ نم لوأ :ملعلا لهأ ضعب لاقو ميلس يبأ نب ىيي همسا جلب وبأو «ديمح نب دمحم ثيدح نم الإ

 مقرأ نب ديز نع جرخأو «ةجيدحم ءاسنلا نم ملسأ نم لوأو «نينس نامث نبا مالغ وهو يلع ملسأو «قيدصلا ركب وبأ
 ركب وبأ ملسأ نم لوأ :لاقو ؛هركنأف يعخنلا ميهاربإل كلذ تركذف :ةرم نب ورمع لاق «يلع ملسأ نم لوأ :لاق

 نم لوأ :مقرأ نب ديز نع ةزمح يبأ نع "صئاصخلا" يف يئاسنلا هجرخأو .حيحص نسح ثيدح اذه «قيدصلا

 نعو «بلاط يبأ نب يلع دي هللا لوسر عم ملسأ نم لوأ :قيرط يفو هدد يلع ُثُك هللا لوسر عم ىّلص
 -اةلألا هده نم ادخأ قرغأ ام :هنع رخآ قيرط يفو «نينس عبسب سانلا لبق تيلص :يلع نع هللا دبع نب هللا دابع
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 نب ةملس قيرط نم هحرخأو «نينس عست ةمألا هذه نم دحاو هدبعي نأ لبق هللا تدبع يريغ اهيبن دعب هللا دبع -

 .مامإلا دانسإ اذهو كلك هللا لوسر عم ىلص نم لوأ انأ :لوقي هذ ًايلع تعمس :لاق ينرعلا ةيح تعم :لاق ؛ليهك

 ىسيع ىلإ قباسلاو ءنون نب عشوي ىسوم ىلإ قباسلاف «ةثالث قبسلا :سابع نبا ثيدح نم هيودرم نبا جرخأو
 نيب تيور دقو «ةاصحم ريغ ةمج لئاضف و ىضترملل مث ,ءبلاط يبأ نب يلع دمحم ىلإ قباسلاو ءسي بحاص

 .ةرخآلاو ايندلا يف يحأ ىلع :هعفر رمع نبا نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأ دقف ءفاعضو ناسحو حاحص

 يف مكاحلا جرخخأو .يعرف رفعجو يلصأ يلع :هعفر رفعج نب هللا دبع نع "ةراتخملا" يف ءايضلاو «هيف جرخأو

 جرخأو .هلذح نم لوذخم ءهرصن نم روصنم «ةرجفلا لتاقو «ةرربلا مامإ يلع :هعفر رباج نع "هكردتسم"
 ءارفاك ناك هنم جرخ نمو ءانمآ ناك هنم لحد نم ةطح باب يلع :هعفر سابع نبا نع "هدارفأ" يف نيطقرادلا

 ,184/8] "هكردتسم" يف مكاحلا جرخأو .يملع ةبيع يلع :هعفر سابع نبا نع "هلماك" يف يدع نبا جرخأو
 نآرقلاو «نآرقلا عم ىلع :ًاعوفرم ةملس مأ نع 488٠0[ :مقر ,«15١/ه] "هطسوأ" يف يناربطلاو «[4578 :مقر

 .ضوحلا ىلع ادري نح اقرفتي نل يلع عم

 نب يشبح نع يئاسنلاو ١١4[ :مقر] هحام نباو 7١"[ :مقر] يذمرتلاو دواد وبأو ]١5/4[ دمحأ جرحأو
 نب ءاربلا نع "هخيرات" يف بيطخلا جرخأو ءيلع وأ انأ الإ يع يدوب الو يلع نماناو يم ىلع :هعفر ةدانج

 يلع :هعفر ديعس يبأ نع "هئزج" يف يريطملا ركب وبأ جرحأو «يندب نم يسأر ةلزنمب نيم يلع :اعوفرم بزاع
 سابع نبا نع "هيلامأ" يف يلماحملا جرحخأو «ةريثك قرط هلو ,يدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب نم

 نع "ةباحصلا لئاضف" يف يقهيبلا جرحأو ءادج ةريثك قرط هلو ؛هالوم تنك نم ىلوم بلاط يبأ نب يلع :هعفر

 يلع :هعفر سنأ نع "هدنسم" يف رازبلا جرخأو ءايندلا لهأل حبصلا بكاوكك ةنحلا ف رهزي يلع :هعفر سنأ
 .ةريثك ةحيحص بقانم هذ هل نكل «ريثك مالك رابحألا هذه ديناسأ يفو ءئيد يضقي

 ,ةحيدح :لاق مهنمو يلع :لاق مهنمو ءركب وبأ :لاق مهنمف ءملسأ نم لوأ يف ةنسلا لهأ فلتحا دق هنأ ملعا مث

 نيغلابلا لاجرلا نم نمآ نم لوأ :لاقف طاتحا نم مهنمو «ةثراح نب ديز :لاق نم مهنمو «لالب :لاق مهنمو

 ديبعلا نمو «ديز يلاوملا نمو «يلع نايبصلا نم نمآ نم لوأو «ةجيدح ءاسنلا نم نمآ نم لوأو ءركب وبأ رارحألا
 ف نك يبلا دعب يقيقحلا مدقتلا نأ ىلع رظنلاو صحفلا هيدؤي ام ىلع مهنم روهمجلا نكل «لالب كيلامملاو
 «لالبو 000 هدعبو «بلاط يبأ نب ىلع اهدعبو ,دحأ هيف فلاخي ال هلعلو ءدليوح تنب ةجيدخل ناميإلا

 خيرات" يف يطويسلا لاقو «[4767 :مقر] ملسأ نم لوأ هنأ ححرملا :هتمجرت يف "بيرقتلا" يف رحح نبا لاق
 - لوأ هنإ :ةعامجو يسرافلا ناملسو مقرأ نب :كيراوا سنا و: يانغ نبا لاق لب اقكق ملط :هتمجرت يف "ءافلخلا



 هقذ يلع ةليضف نايب 68 لئاضفلا باتك

 ع هللا لوسر نأ :عناه مأ نع حلاص يبأ نع ليعامإ نع ةفينح وبأ -4

 ”"؟كعاجأ ام ف اي" :لاقف ءًاعئاج هآرف موي تاذ ههحو هللا مرك ىلع ىلإ رظن
 اعئاج كلعج ءيش يأ

 ."ةنجلاب رشبأ" أ" :ك يبلا لاقف ءاذكو اذك ذنم عبشأ مل نإ !هللا ل وسو اي لاق

 نينثالا موي هلك هللا لوسر ثعب :لاق هه يلع نع ىلعي وبأ جرخأو ءعامجإلا مهضعب لقنو ءملسأ نم -

 ملعا مث ءكلذ نود :ليقو «نامث :ليقو ءعست :ليقو «نينس رشع ملسأ نيح هرمع ناكو «ءاثالثلا موي تملسأو
 ربعي هب ًادتعم ًالضف هقض ركب يبأ ىلع ىلع هب لضفي امم سيل ركب يبأ ىلع انامز مالسإلا يف ىلع مدقت درحب نأ
 رمع نم لضفأ لالبو ديز ناكل الإو باوثلا ةرثك هيلع بترتي يذلا يلكلا لضفلاو «قلطملا لضفلاب هنع

 قباوسلا هيلع بترتي ام مالسإلا ةيقباس يف رمألا كالم لب .دحأ هب لوقي الو ءلكلا نم لضفأ ةجيدخو «نامثعو
 5 ها لومر نطكمدلاو «مالسإلا ةرصنو «نيدلا ةيوقتو «هللا ةملك ءالعإو «داشرإلاو ةيادحلا يهو «ةيمالسإلا

 يف دعي امم كلذ ريغ ىلإ هلهأ فونأ مغرو ءرفكلا لالذإو «ةلملا زازعإو ؛ماكحألا غيلبتو «مالسإلا فعض نمز يف
 الإ هفارطأو هعماجمو هفانكأب كلذ لصحي ملو «ةيقيدصلا بتارم ىصقأ نم وه اذهو ءاهتباينو ةوبنلا ةبترم ةناعإ

 مهنودعي الو «لامكلا هجو ىلع ئعملا كلذ مهنم روصتي ال ديبعلاو يلاوملاو نايبصلاو ءاسنلا نإف «ربكألا قيدصلل

 مث ركب يبأل ةيمالسإلا قباوسلا نم ئشانلا يلكلا قلطملا لضفلا وهو «لاحلا يف هب ادتعم ائيشو لاجرلا غلابم يف

 ام ىلع ةشئاع نح ةرهطملا جاوزألا رئاس ىلع ةجحيدح تلضف انهه نمو .بيترتلا ىلع يلع مث نامثع مث رمع

 هبذك نيح لامكلا ةياغ لماكلا قيدصتلاو «لاملاب ةيمالسإلا ةرصنلا ثيح نم هريغو يكبسلا نيدلا يقت هلاق

 لاوحألا ةماع يف 225 يبلل لابلاو سفنلا نيمطتو لاومألا ءادفو امبذ ثيح- نمو. لاحرلاو: ءاسنلا نم موقلا

 ءتناكو تناك اهنإ :ةشئاعل اباطع ٌدي يبلا اهقح يف لاق يح لاعتملا ريبكلا لوسرل اهطشنتو «هل اهرورسو
 دحأ ىلع ترغ ام :تلاقو «سانلا مرح نيح لاملا ئتطعأو «سانلا نئئبذك نيح ئتقدصو ءدلو اهنم يل ناكو

 .ةهجلا هذه نم ءاسنلا ىلع لضفلا اهلف ,ةجيدخ ىلع ترغ ام

 .اهريعر عاجصلا ب يكاقرودلاو ؛جيرختلا ىلإ ةجاح الف حيحص دانسإلا هك د و

 .ًاليوط ائيدح هذ يلع عوج ف يذمرتلا ىور [ةروصلا ةهج نم وأ ةفشاكم] :اعئاج هأرف

 .ةرخآلا يف مكعبشأ ايندلا ف مكعوجأو سودرفلا ةميلول مكسفنأ اوعوج :درو دقو :عبشأ مل
 .هل ةلقتسم ىرحأ ةراشب هيف :ةنجاب رشبأ



 هذ ريبز ةليضف د ةرمح ةليضف نايب ها“ لئاضفلا باتك

 هنو هزم هلي كلايب | هدم ري ايبأ

 ."هاقو هرمأف 0 ىلا لخد لحجر مث «بلطملا دبع نب ةزمح ةمايقلا و ءادهشلا

 رجاف وأ رث

 مامإ ىلإ ماق لجرو «بلطملا دبع نب ةزمح ةمايقلا موي ءادهشلا ديس" :ةياور فو

 . هاهو هرمأف رئاج
 حلاظ

 | هذ ريبز ةليضف نايب]

 :لاق رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةفينح وبأ ا
 هللا دبع نبأ

 نع مسك 3 يناربطلاو ل'؟هدها/ :مقر غ٠ /؟ ]قف رباج نع مكاحلا هاور ثيدحلا خا ءادهشلا ديس

 مكاحلا داز ,[590/ :مقر 2181/5]بلطملا دبع نب ةزمح ةمايقلا موي هللا دنع ءادهشلا ديس :هظفلو ؛يلع
 ةدايس ةداعس متي ديقلا اذهيو «"هلتقف هانو هرمأف رباح مامإ ىلإ ماق لجرو" :رباج نع "هتراتخم" يف ءايضلاو

 ةكئالملا هعم بلاط يأ نب رفعح ءادهشلا ديس :هعفر يلع نع "هيلامأ" يف يفرحلا مساقلا وبأ جرح أ نكل «ةداهشلا

 رباج نع "هباقلأ" يف يزاريشلا جرخخأو ءادمحم هب هللا مركأ ءيش هربغ ممألا نم ىضم نم دحأ كلذ لني م
 هبو «هلاثمأ ف هوققح اذكو «تاهجلا فالتحا ىلع نبت كلذ لاثمأ :تلق .ةمايقلا موي ءادهشلا ديس ةزمح :هعفر

 .ءادهشلا ديس هذ نيسحلا نأ دقتعي نأ دعبي ال

 قيرط نم يتراحلا هاور اذكه خا ةفينح وبأ .رباج نع ءايضلاو مكاحلا ةياور يف امك هلتقف يأ :هاقو هرمأف

 لاق ؟ربخلاب انيتأي نم :لاق مث ءانأ :ريبزلا لاق ؟بازحألا ةليل ربخلاب انيتأي نم :ظفلب مامإلا نع نمحرلا دبع نب صفح

 نافيا ديا ثيدظا» ننيبزلا يراوخو رار ىنورزكلا +5 ىلا لاقت كارم الث كلذ لاق انآ ةريبزلا

 قيرط نم ملسم هاورو ءرصانلا يراوحلا :هلوقب هيف نايفس جردأو [؟5١4 :مقر ملسمو 258151 مقر يراحخبلا]

 26 لاقف ءريبزلا بدتناف مهدن مث «رييزلا بدتناف مهبدن مث «ريبزلا بدتناف قدنخلا موي سانلا بدن" :هعفر رباج نع
 ىلعي وبأو دمحأو «رباج نع هحام نباو «ديمح نب دبعو ءدمحأ اهجرخأ طقف ةريخألا ةلمحلاو ء[١ 65 :مقر] 5

 "هلماك" يف يدع نباو ؛"دارفألا" يف ئطقرادلاو «رباج نع ريبزلا يأ نع دمحأو «يلع نع "امهيدنسم" يف يلصوملا
 .فذ رمع نبا نع دعس نباو ىلعي وبأو ءرمع نع ركاسع نباو «راكب نب ريبزلاو ءىسوم يبأ نع



 هد دوعسم نب هللا دبع لئاضف نايب هطمو لئاضفلا باتك

 ربخلاب هيتأيف ريبزلا قلطنيف ءبازحألا ةليل "؟ربخلاب انيتأي نم" :لثك هللا لوسر لاق

 " ريبزلا يراوح و: يراوتع يت لكلا :و يبلا لاقف «تارم ثالث ناك

 2 [مذ دوعسم نب هللا دبع لئاضف نايبز]
 ركب ابأ نأ :دوعسم نب هللا دبع نع لحر نع مقيهلا نع ةفينح وبأ -"ا١9

 اورمف ءامهعم جرخو اجرخف :لاق «ةليل تاذ هك هلل لوسر دنع ارمج امنّيَذ رمعو
 مهتنالث 305 يبلا يأ رمعو ركب وبأ يأ ةدئاز تاذ ظفل

 هاه هام هاهو اهله م هده اه هيه همم انه فنا اهل هوو هرس نم" 555 يبنلا لاقف ءأرقي وهو دوع نباب

 هبجعأ يأ نآرقلا

 ةوزغ باب يف يزاغملا باتك نم يرامخبلا يفف «يزاغملاو بقانملا يف نئسلاو حاحصلا باحصأ هاور خا انيتأي نم

 ربخب انيتأي نم :بازحألا موي هك هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ردكنملا نب دمحم نع يروثلا نايفس نع قدنخلا

 ءانأ :ريبزلا لاقف ؟موقلا ربخب انيتأي نم :لاق مث ءانأ :ريبزلا لاقف ؟موقلا ربخب انيتأي نم :لاق مث ءانأ :ريبزلا لاقف ؟موقلا

 ىلع اروصقم ًاضيأ هبقانم يف رباج نع ردكنملا نبا نع هجرخأو «ريبزلا يراوح نإو ءايراوح يبن لكل نإ :لاق مث

 نع شيبح نب رز نع بيلك نب مصاع قيرط نم يذمرتلا هجرحخأو :نيرلا يراوخو ايراوح يب لكل نإ :ظفل

 نسح ثيدح اذه :لاق «[7754 :مقر] ماوعلا نب ريبزلا يراوح نإو ءايراوح يبن لكل نإ :ًاعوفرم هذ ىلع

 موي :هيف ميعن وبأ دازو :لاق «هلثم ًاعوفرم رباج نع ردكنملا نبا نع نايفس نعو ءرصانلا يراوحلا :لاقيو (حيحص

 يراقلا لقنو ,حيحص نسح ثيدح اذه ءانأ :ريبزلا لاق ءاثالث اهلاق انأ :ريبزلا لاق ؟موقلا ربخب انيتأي نم بازحألا

 نإو :"يذتغملا توق" يف يطويسلا لاق .هوحن ةبيش يبأ نبا نعو هريبزلا نب هللا دبع نع ركاسع نبا نع كلذ
 نيققحملا نم ةعامج هطبضف ؛هطبض يف فلتخا :ضايع يضاقلا لاق ءيرصانو يباحصأ نم صاح يأ ريبزلا يراوح

 يورو «اهفيفخت زوجيو ةيتحتلا ءايلا ديدشتب وهف يراوحلا ظفل امأو .اهرسكب مهرثكأ هطبضو «ةددشملا ءايلا حتفب

 .ايراوحو يراوح يبن لكل نإ :هلوق ف بصتنلا ةلاح يف اهريغبو فلألاب بتكو «يراحخبلا يف نيهجولاب

 .نيملسملا ةبراحم ىلع ًاشيرق اوقفاوو «نيملسملا نيبو مهنيب دهعلا اوضقن له ةظيرق نب ربخ يأ :ربخلاب
 هيف :دوعسم نباب .ارهسو ليللا لوأ يف اثدحت يأ :ارمج* .انأ :ريبزلا لاقف [قدنخلا ةوزغ ةليل يأ] :بازحألا ةليل

 (يراقلل دنسملا حرش) .ءاسنلاب حتتفاف دبع مأ نبا :ةياور يفو :أرقي وهو .رمضملا عضوم رهاظلا عضو

 كاذ :لاقف «ورمع نب هللا دبع دنع هللا دبع ركذ :لاق «قورسم نع ميهاربإ قيرط نم يراخبلا ىور :خبإ هرس نم

 ًأدبف مف دوعسم نب هللا دبع ن :مم :ةعبرأ نم نآرقلا اوءرقتسا :لرقي 25 ها لوسر قمت ان ليي أ لازأ ال لحجر

 - «[170/ :مقر] ذاعمي وأ يبأب أدب يردأ ال :لاق ءلبج نب ذاعمو ءبعك نب يبأو ؛«ةفيذح يبأ ىلوم ملاسو «هب



 مذ دوعسم نب هللا دبع لئاضف نايب رح لئاضفلا باتك

 ,"هطعت لس" 4 كركي لعمرو ادع مانا ةءارق ىلع هارقياف لرنا امك .نارقلا ارقي نأ
 اًئيِش بلطا اضغو ايرط الترم يأ

 دق د5 يبلا نأ هربحأو ةزق رقم دنا نب كا كا
 اليصفت ًالاجإ ريشبتلا ىلإ

 ا -- ا اميعنو «لوزي اي امئاد اناعإ كلأسأ نإ مهللا :لاقف ىاعدلاب هرمأ

 هؤاعد باجتسيف

 .دلخلا ةنج يف كيبن
 ماودلا يأ

 رمعو ركب ابأ نإ :دوعسم نب هللا دبع نع شيبح نب رز نع بيلك نب مصاع قيرط نم هجام نبا ىورو -
 قرأ دبع مأ نبا ارق ىلع هأوقيف لزنأ امك ًاضغ نارقلا رقي نأ بحأ نم :لاق كل هللا لوسر نأ هارد
 ف ينالطسقلا لاق ءاملع ءيلم فينك :دوعسم نبا قح يف رمع لوق نم "أطوملا" يف دمحم ىورو ه4
 ىلإ مهرثكأ نم دبع مأ نبا نأ كني دمحم نم نوظوفحما ملع دقل :لاق ةفيذح نع مكاحلا دنعو :"يراسلا داشرإ"

 باحصأ نم نوظوفحملا ملع دقو :ةفيذح ثيدح نم يذمرتلا دنعو .[7؟47/8] ةمايقلا موي ةليسو هللا
 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاق :مقر] ىفلز هللا ىلإ مهرقأ نم وه دبع مأ نبا نأ ٌدت هللا لوسر

 ةتءارق ىلع ٌدلكُي هحدمم. :هنارشبي .ريمضلا وأ ةتكسلا ءامك ا د

 ءديبع يبأ ةياور يفو :يراقلا لاق :خا دلخلا ةنج يف هتبترم ةعفرو هتمه ولع لامك ىلإ ريشت :كيبن ةقفارمو

 نباو «قازرلا دبعو ءفحصملا يف اعم يرابنألا نباو «دواد يبأ نباو «ةعزخ نباو «يئاسنلاو ؛يذمرتلاو .دمحأو
 رمع ىتأ هنأ :ناورم نب سيق نع ىلعي يبأو "ةيلحلا" يف ميعن وبأو ءركاسع نباو ؛"دارفإلا" ف يطقرادلاو ؛نابح
 المي داك يح خفتناو بضغف هبلق رهظ نم فحاصملا ئلمي الجر امي تكرتو ةفوكلا نم نينمؤملا ريمأ اي تحج :لاقف

 ّح بضغلا هنع رسيو أفطي لاز امف :لاق دوعسم نب هللا دبع :تلق ؟كحيو وه نمو :لاقف ؛لحرلا ٍيبعش نيب ام
 كئثدحأس .هنم كلذب ملعأ وه دحأ سانلا نم يقب ملعأ ام هللاو كحيو هللاو :لاق مث ءاهيلع ناك يلا هتلاح ىلإ داع

 ا ا مالو 6 ا ا لا ناك كلذ نع
 2 هللا لوسر ماقف ءدجسملا يف يلصي مئاق لحجر اذإف :هعم انجرحخو هو هللا لوسر جرخخف «هعم انأو ةليل تاذ
 ةءارق ىلع أرقي ا ل كك هللا لوسر لاق «هفرعن نأ اندك املف «هتءارق عمتسي

 ؛هنرشبألف هيلإ نودغأل هللاو : تلق .هطعت لس :لوقي دك هللا لوسر لعجف وعدي لجرلا سلج مث دبع مأ نبا

 .هيلإ ئيقبس الإ ريح ىلإ هتقباس ام هللاو ءهرّشبف هيلإ ٍنيقبس دق ركب ابأ تدجوف ءهرشبأل هيلإ تودغف
 هللا ءاش نمو ركب وبأ هعمو ٌدك هللا لوسر عم تنك :باطخلا نب رمع لاق :لاق «ليهك نع ركاسع نبا هاورو
 دبع مأ نب هللا دبع اذه :هل ليقف ءأرقي يذلا اذه نم :تي هللا لوسر لاقف ,يلصي وهو دوعسم نب هللا دبعب انررمف
 - ؛هبر ىلع دبع ىئثأ ام نسحأك هدمحو هبر ىلع هللا دبع ئئأف «لزنأ امك اضغ نآرقلا أرقي هللا دبع نإ :لاقف



 هه دوعسم نب هللا دبع لئاضف نايب وم لئاضفلا باتك

 55 يبلا دنع ارمس انتذ رمعو ركب ابأ نأ :هللا دبع نع مثيلا نع :ةياور فو
0 

 25 يبلا لاقف ءةالصلا ف أرقي وهو دوعسم نباب اورمف ؛ سا ع ع
 ١ ي ل يبلا .

 اي ا امك. اضغ نآرقلا و

 هو هللا دبع يأ

 ثيدحلا ةيقب يأ مثيلا يأ

 05 هللا لوسر لحد اذإ ناك هنأ :هللا دبع نع هيبأ نع نوع نع ةفينح وبأ
 دوعسم نب

 .هي هتديف كذب هريحتف تيسو هلدو فلك ينلا يده ىلإ رظنت دبع ما ةتاللاو لسرأ ه
 ةنسحلا ةئيهلا 8 روس راقوو ةنيكس دو دبع تنلب

 ءدتري ال اناكإ كلأسأ نإ مهللا :لاق مث .هبر دبع اهأس ةلأسم نسحأك هلأسو «ةلأسملا ىفحأف ٌدي هلأس مث -
 نق رك ابأ تاس وت ةزيكأل عقلنا همت لبس 1118 هلال ريت اقف 135 نيبع ةقفا رطو تقني ل اهقيو
 يف اذك دنسلا لوأ مدقت ام رمع نع ظوفحملاو «بيرغ اذهو :ركاسع نبا لاق «ريخلاب ًاقابس ناكو ؛ئقبس
 .ملعأ هناحبس هّللاو ؛ةيضقلا ددعت ىلع لمعلاب عمجلا نم عنم الو «"ريبكلا عماجلا"

 ءربدتف ءرخآ نم ًاعوطقمو هحو نم ًالوصوم ثيدحلا نوكي نأ لمتحيف ءالجر ركذي ملو :خلإ ةياور فو
 نم امئيه لعج رجح نبا نإف ؛عاطقنالا رهاظلا :لوقأ ؛يراقلا هلاق اذك اندنع لومعم وهف ريدقت لك ىلعو
 مثيه كانه نيأو سقف نامثع ةفالخ يف نيثالثو نيتنث ةنس تام هللا دبعو زوجي فيكو «"بيرقتلا" يف ةسداسلا

 .دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب :كوع نع .يئريصلا بيبح نبا
 انيح انثكمف نميلا نم يخأو انأ تمدق :لوقي ءىسوم يبأ نع ديزي نب دوسألا نع يراخبلا ىور :خلإ لسرأ
 تي يبلا ىلع همأ لوحدو هلوخد نم ىرن امل لي يبلا تيب لهأ نم لجر دوعسم نب هللا دبع نأ الإ ىرن ام
 مداره مح د ير جتا انلأس :لاق ديزي نب نمح رلا دبع نعو

 .["ا/51 :مقر] دبع مأ نبا نم دك يبنلاب ًالدو ًايدهو اتمس برقأ ًادحأ فرعأ ام :لاقف

 يف نورظني مهو هللا دبع باحصأ نم رفن عم ىسوم يبأ راد يف انك :لاق ءصوحألا يبأ نع ملسم ىورو
 همئاقلا اذه نم هللا لزنأ امب ملعأ هدعب كرت ٌدي هللا لوسر ملعأ ام :دوعسم وبأ لاقف هللا دبع ماقف ءفحصم
 نع قيقش ثيدح نم يورو ءانبجح اذإ هل نذؤيو ءانبغ اذإ دهشي ناك دقل كاذ تلق نئل امأ :ىسوم وبأ لاقف

 تلحرل ينم هب ملعأ ادحأ نأ ملعأ ولو هللا باتكب مهملعأ نأ دك هللا لوسر باحصأ ملع دقلو :هيفو «هللا دبع
 .[؟١47 :مقر] هبيعي الو هيلع كلذ ّدري ادحأ تعمس امف هل دمحم باحصأ قلح يف تسلجف :قيقش لاق «هيلإ
 مكيلع تفلختسا نإ :لاق «تفلختسا ول !هللا لوسر اي :اولاق :لاق «ةفيذح نع ناذاز نع يذمرتلا ىورو

 - «هنيسحو |7417 :مقر] هوءرقاف هللا دبع مكأرقأ امو .هوقدصف ةفيذح مكثدح ام نكلو «متبذع هومتيصعف



 ريصح بحاص ناك هنأ * هللا دبع نع ةينأ نع نوع نع ةف ول 3-6
 هتداجس

 5 رلرص عب : 8 1 لع اب

 : هلل 0 1 5 5 ذل ُ

 .نيلعنلا بحاصو داعح بحاصو كي هللا 8 كاوس بحاص ناك :ةياور
 ةرهطملا ي رفسلا ف يأ

 فالختسالا ىلإ مكل ةجاح ال نأ :هلصاح ام ءاملعلا نع ثيدحلا ريرقت يف هتمجرت يف قحلا دبع خيشلا لقنو -

 ةنسو هللا باتكب لمعلا مكل مهألا بحاولاو ؛هيلع قافتالاو داشرإلا لهأ وه نم ىلإ عوحرلا مكل يفكي دقف

 ملعلا يف امهتبترمو امهلضف ديزم ىلإ ةراشإ مذ دوعسم نباو ةفيذح مهنم صصعخو ءاممب كسمتلاو هلوسر
 ,نيقفانملا ملع هدنعو ءرسلا بحاص هنوكل ةفيذح دنع هملع قافنلا نم هنع زرتحيو بتجي امو «نيقيلاو

 مأ نبا هب يضر ام ىمأل تيضر :لاق انهه نمو ؛دوعسم نبا دنع اهملع لاثتمالا ةبحاولا ةيعرشلا ماكحألاو

 ىلع هقوفتو دوعسم نبا لضف رهظ ىصحي ال امم اهلاثمأو ثيداحألا هذه نمو .دبع مأ نبا دهعب اوكسمتو «دبع

 :قيقش ثيدح يف يوونلا لاق ىح ةنسلاو باتكلا ملعو هقفتلا باب يف ةعبرألا ءافلخلا ادع ام ةباحصلا رئاس

 هنم مزلي الف هب اا وم دارملاو ,مهملعأ هنإ :دوعسم نبا لوق اوركني مل ةباحصلا نأ هيفو

 .ةنسلاب مهريغو يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ نم ملعأ نوكي نأ

 هكاوسو هريصح 700 رومأ ةماعو ءهرفسو هرضح يف هل مزالم وهو ال فيكو
 هسبليو ا يبلا ىلع جلي كد دوعسم نبا ناكو : "يراسلا داشرإ" يف لاق «هتلحارو هيلعنو هترهطمو هتداسوو

 نأو .ءباجحلا عفري نأ يلع كنذإ :285 هللا لوسر يل لاق :لاقو «لستغا اذإ هرتسيو هعمو همامأ يشميو «هيلعن

 ؛يعباتلا مظعألا انمامإ ةهاقف ىحر تراد اذلو 1١9[. :مقر] ملسم هحرحأ ,كافأ تح يداوس عمست

 طسوتو «هيلع هقفت هنأكو .هذيملت وهو «ةباحصلا رئاس نود هتهاقفو دوعسم نبا ةياور ىلع ةيهقفلا هماكحأو

 .[؟ 55/8 :يراسلا داشرإ] مهفاف تابثألا تاقثلا نيعباتلا ءاهقف ءالجأ ةمقلعو ميهاربإو دامح هنيبو هنيب

 :لاق ؟تنأ نيأ نم :ماشلا يف ءادردلا وبأ هل لاق نيح ةمقلع ثيدح نم يراخبلا ىور :خلإ بحاص ناك

 70751١[. :مقر] ؟ةرهطملاو ةداسولاو نيلعنلا بحاص مكيف نكي ملفأ :لاق «ةفوكلا لهأ نم :تلق

 توملا هرضح امل هنأ :ذاعم نع يذمرتلا هاور ام :اهنم «رابخألاو راثآلا يف رحأ بقانم دوعسم نبال نأ ملعا مث

 مالس نب هللا دبع دنعو «دوعسم نبا دنعو «ناملس دنعو «ءادردلا يبأ ريوع دنع :ةعبرأ دنع ملعلا اوسمتلا :لاق

 ام :اهنمو ء[* 85 :مقر] ةنحلا يف ةرشع رشاع هنإ :لوقي 2 هللا لوسر تعم ىنإف ملسأف اينو ناك يذلا

 تنك ول :25 هللا لوسر لاق :لاق ؛يلع نع ثراحلا نع ١07[ :مقر] هجام نباو [؟08٠8 :مقر] يذمرتلا هاور

 - «شيرق نم ةمئألا نأ ىلع يحولاب فوقولا لبق اذه لعلو دبع مأ نبا مهيلع ترمأل ةروشم ريغ نم ًارمؤم



 هذ دوعسم نب هللا دبع ليئاضف نايب هامه لئاضفلا باتك

 هيدك لإ ةنيلسأ دم تيدك اها لاق ةزطنسم نبا نع نقم نع ةفينح وبأ  :تمان#

 ىلإ بحأ ةلحارلا يأ ئلأسف فئاطلا نم لاَحِ ىتأف دي يبلل لّحرأ تنك «ةدحاو

 :لاق اهب نأ املف هلل هللا لوسر اههركي ناك (ةيكملا ةيفئاطلا :تلقف ؟ُك هللا لوسر
 ةلحارلاب ىلا

 لإ تديعأف اانل لّخريلف دبع مأ نبا اورم" :لاق «كلاحر :اولاق "؟هذه انل لحر نم"

 :لاق :فئاطلا 000 ل نإ ! :هلا دبع لاق ياورد .ةلخارلا
 هللا دبع نبا

 2 جرخف ةيكملا ةيفئاطلا :تلق ؟هيلإ بحأ م 5 :لاقف ,يفئاطلا يءاجف
 لل للا لوسر ىلإ يأ مهنم لحر ي /

 . "اج انل ةجاح ال" ::لاق « فئاطلا : يق "؟ةلحا لا هذه اص ٠م" :لاقف
 اههركي ناك هنأل ل يع ليق رل 500 نم ل

 تبذك ام دا ملا يع نع لورتمم ضر يعطل نع تما ععدنتكو ا 1/8
 دوعسم نبأ عدجألا نبا

 : اتنين اعلا وه لاو لاذ لك هللا لوسرل لّخرأ تنك تنك «ةدحاو الإ ُتملسأ ذنم
 وأ ةرم يأ

 للي ناكو :لاق «ةيكملا ةيفئاطلا :تلق 2 هللا 00 ىلإ بحأ ةلحارلا يأ
 دوعسم نبأ

 ها ل جل ا ل وام 0 حو رسل ل يو ديال قوبل يد 3 ءامي ىتأ هلك هللا لوسرل لحر املف املف ءاههركي

 نع يراقلا هلقن ام :اهنمو دي هتيح يف فالختسالا وأ «ةلامعلا وأ «ءشيجلا ةرامإ يف ريمأتلا دارملا وأ -
 لو يبلا دنع تيبتل يمأ تلسرأ :لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ ةياور نم ربلا دبع نبال ' !نكانيفبالا"

 :هتدلاو: لاسرإ قمن اقباس ةانإلا ةياوزر.دقور امن اذهو هكيدحلا «رتوي فيك رظنتف

 دبع هيبأ نع ىور هلعلو «ةعطقنم ةياورلا هذه م لاق .دوعشم نبا هللا .كبع نب. نمحرلا "دبع نب :نعم نع

 لحرلا عناص يأ ةلمهملا ءاحلا ديدشتب [لاحرلا مهنم لحرلا يأ] :لاّحر .هللا دبع نع عامس هلو «نمحرلا

 .سرفلل جرسلا ةلزنمب ريعبلل وهو ةبادلا لحر يأ لحرلا عنصأ يأ ةروسككملا ةلمهملا ءاحلا ديدشتب لّحرأ :هلوقو

 ةقانلا ىلع ةلحارلا قلطي دقف الإو «لحرلا ةبحاص يأ :خلإ ةلحارلا يأ .ةكم نم بيرق عضوم :فئاطلا نم

 يذلا لحرلا يأ :ةيكملا ةيفئاطلا .ةلحار دحت ال ةئام لبإك سانلا :درو امك اهلحر نع رظنلا عطق عم ةديجلا

 يبهذم نمو ءاهلهأ بح ىلإ أرظن ةيندملا ةلحارلا بحي ناك امنإو :خل! اههركي ناكو .فئاطلاو ةكم ف عنصي
 .فئاطلا نم ّيآلا ديدحلا لاحرلا يأ :كلاحر .اهلهأل رايدلا بح



 هم ةيزخ ةليضف نايب ه1 لئاضفلا باتك

 :لاقف .فئاطلا نم هب تيتأ يذلا كلاحر :لاق ؟ةلحارلا هذه انل لحر نم" :لاق

 نبال ةلحارلا در
 ةميدقلا هتداع ىلع لحريل

 | كف ةعرخ ةليضف نايبإ

 ّ : ةيزخن نع «يلدحلا هللا دبع يبأ نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ تا را
 كتبا نب

 انل لحر نم :اراكنتسا لاق اههاحر يف ةداتعملا اهلاح ريغ ىلع ةقانلا يأ ةلحارلا يي يبلا ىأر املف :خلإ نم :لاق

 .هللا دبع هيلع بصنو «هلزعف :فئاطلا نم .ةلحارلا هذه

 ةجراخو ميهاربإ نب يكمو ينامحلا ىيحي يبأو بص رص نب ماوغلا نيزات نما ىداخابةلوو اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 مامإلا نع يزاغملا بحاص قاحسإ نب دمحم قيرط نم اضيأ يثراحلا هاورو «مامإلا نع مهلك بشوح نب مرصأو
 دييضلا ديع' نر نعمرلا هع قيرط نم فلل اذه انقيآ ةاورو «نيلسنر ةداهشي ةعرتس ةداهش لمع ةظفلب ا رضتخ
 / ورسح نبا هاورو ءانهه ةئلاثلا ةياورلا ظفل اذهو «ةميزخ يأ تام يح :هيف دازو «مامإلا نع هّدج نع هيبأ نع

 .مامإلا نع امهالك ديزي نب هللا دبعو قاحسإ نب دمحم قيرط نم
 ءالوطم هنع ينامحلا يحي يبأ قيرط نمو ءارصتخم مامإلا نع يرقملا نمحرلا دبع يبأ قيرط نم لدعلا ةحلط هاورو
 ([451417 :مقر| يئاسنلاو ,"هحيحص" ف ةعزخ نباو ]07 :مقر] "هننس" يف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو
 :اعوفرم ةباحصلا نم وهو هئدح همع نأ :تباث نب ةعيزخ نب ةرامع نع يرهزلا قيرط نم "هل ءزج" يف يلهذلاو
 قيرط نم اذه نم متأب [؟98١1* :مقر ,0/5١5ه] "هدنسم" يف دمحأ ىورو «ثيدحلا "يبارعأ نم 56 عاتبا"

 325 يبلا عرسأف ءهسرف نمث هيضقيل دي يبلا هعبتتساف «يبارعأ نم ًاسرف عاتبا :هعفر يباحصلا همع نع يرهزلا

 داز نيح هعاتبا يبنلا نأ نورعشي الو «سرفلاب هنومواسيف يبارعألا نوضرتعي لاجر قفطف «يبارعألا أطبأو يشلا
 الإو هعتباف سرفلا اذه اعاتبم تنك نإ :لاقف نك يبنلا يبارعألا ىدانف ,سرفلا نمث ىلع موسلا يف يبارعألا مهضعب
 لاقف «هكتعب ام هللاو ال :يبارعألا لاق «كنم هتعتبا دق سيل وأ :لاقف ؛يبارعألا ءادن عمس نوح دك يبلا ماقف «هتعب

 مله :لوقي يبارعألا قفطف «ناعحارتي امهو ؛يبارعألاو دك يبلاب نوذولي سانلا قفطف ,كنم هتعتبا دق ىلب :35 يبلا

 قح اقح الإ لوقيل نكي م 3و يبلا نإ كليو :يبارعألل لاق نيملسملا نم ءاج نمف «كتعياب دق نأ دهشي اديهش

 كاشف ةلجباب نأ دهشي ًاديهش مله :لوقي يبارعألا قفطف «يبارعألا ةعجارمو 25 يبلا ةعجارمل عمتساف ةعزخ ءاج

 لعجف !هللا لوسر اي كقيدصتب :لاقف ؟دهشت مب :لاقف :ةعزح ىلع هني يبلا لبقأف «هتعياب دق كنأ دهشأ انأ :ةعيزخ
 كقدصأ انأ !هللا لوسر اي :لاق ؟انعم نكت ملو دهشت مب :هقرط ضعب يفو «نيلجر ةداهش ةميزخ ةداهش ُدثُك يبلا
 -ِ .يوارلا هوخخأ انل مسي حلو حوحوو هللا دبع ناوعأ هل :يدقاولا لاق «لوقت امي كقدصأ الفأ ءامسلا ربخب



 . هد ةعزخ ةليضف نايب هام دإ لئاضفلا باتك

 ركني وسر خو و ص ةعزجخن لاقف ,هعيب دحجي يبارعأ نص هللا ل قه ع هللا ل ر هنأ
 يودب

 نم يحولاب انئيحت :لاق "؟هتملع نيأ نم" 2ك هللا لوسر لاقف .هتعب دقل دهشأ
 هدهشي مل وهو

 .نيلجر ةداهشب هتداهش ّدقتُي هللا لوسر لعجف :لاق ءكقدصنف ءامسلا
 اهمكح يف يأ ملكتلا نم تافتلا ا حلا

 «بهذ مث :هيفو «ىثنأ اسرف :هيفو قازرلا دبع هاورو ءارصتخم ةفينح يبأ قيرط نم "دارفألا" ف نيطقرادلا هاورو -

 ,"هدنسم" يف يلصوملا ىلعي وبأ هقيرط نمو «ةبيش يبأ نبا هاورو ءاهعاب نوكي نأ دحج مث دلك يبلا ىلع دازو
 ةعيزخ هيبأ نع ةرامع نع ةعيزخ نب ةرارز نب دمحم قيرط نم "هخيرات" يف ركاسع نباو ؛"ةيلحلا" يف ميعن وبأو
 انعم نكت ملو ةداهشلا ىلع كلم ام :هل لاقف ,ةعزخ هل دهشف هدحجف ثراحلا نب راوس نم ًاسرف ىرتشا :هعفر

 .هبسحف هيلع دهش وأ ةكزح هل دهش نم «لاقف ءاقحت لإ: لوقت ةللزنأ تملعو هب تكج ام, كتقدص :لاق ؟ارضاح

 .زحبرملا وه سرفلا اذه :ليقو 0 «يبراحما سيق نب راوس هما :ليق :يرذنملا لاق

 امهريغو ةبيش يبأ با نامثعو ركب يب قيرط نم يناربطلاو هللا دبع نب ةدبع قيرط نم ًاضيأ ةميزخ نبا هاورو
 يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم " هدنسمأ ' يف رمع يبأ نبا هاورو «هب ةرارز نب دمحم نع بابحلا نب , ديز نع مهلك

 :هيفو «تباث نب ديز ثيدح نم رصتخم يراخبلا دنعو قف ةعزخ تام ىح هرخآ فو «هوحن ةكزخ نع ىليل
 انمو :سوألا تلاقف ؛جررخلاو سوألا نايحلا رختفا :سنأ نع ىلعي يبأ دنعو «نيتداهشلا اذ ةميزخ ىعدي ناكو

 رمع نع بابلا يو ءالوطم "هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاورو «نيلجر ةداهش هتداهش ُهُفُي يبلا لعج نم
 . هتاقبط" يف يزوجلا نباو :"ريبكلا عماجلا" يف يطويسلاو ,"دصاقملا" يف يواحخسلا هركذ

 دقو ,ندملاو عاحصلا ف نوكدم روهشم هتصقو نيتداهشلا اذ تباث نب ةعيزخ نوك ثيدح ا هعيب دحجي

 كلَ يبلا نم عاب ايبارعأ نأ :ةميزخ نع قازرلا دبع هاور ثيدحلاو :يراقلا لاقو ؛نيتداهشلا اذ هنوكب رهتشا

 دق :لوقي لك ينلا غلبف «تباث نب ةمزخ امه مف اهعاب نوكي نأ دحج من لك ينلا ىلع دازف بهذ مث «ىثنأ ًاسرف
 امل نكلو هال لاق ؟طتررطحا :525 يبلا هل لاق يبارعألا بهذ املف ءكلذ ىلع دهشأ :ةيزخس لاقف «كنم اهتعتبا

 ظ .نيلجر ةداهش كتداهشف :لاق ءاقحت الإ لوقت 0

 نم اذهو «نيلجر ةداهشب هتداهش لعج هنأ :هنع "دارفألا" يف ئطقرادلاو ركاسع نبا هاور ًاضيأ لاقو
 يأر ىلإ ضوفم ةعيرشلا رمأ نأ ىلع ليلد هيفو ةباحصلا رباكأ نم دحأ اهيف هعم هكراشي م ةكيزح 1000

 نباو ميعن وبأو ىلعي وبأ ىور دقو «همالك صوصن يف تناك ولو ؛هماكحأو هللا دودح يف هفرصتو ُدْلَك يبلا
 ةعزخ هل دهشف ءدحجف «يبراحملا سيق نب راوس نم اسرف ىرتشا ُه هللا لوسر نأ :تباث نب ةعزخ نع ركاسع
 هب تىج امي كتقدص :لاق ؟ارضاح انعم نكت لو ةداهشلا ىلع كلمح ام :ُهلك هللا لوسر هل لاقف «تباث نبا

 يشق هيلع نايك وأ يفرج هل داي نب ءةظق هللا لوسر لاقف ءاقحع لإ لوقت ال نأ تفلعو

 .ضرألا رومأ يف كقدصن الفأ يأ :كقدصنف .انعيب كدنع ققحت فيك :؟هتملع نيأ نم



 مح ةجيدخ ةليضف نايب هم لئاضفلا باتك

 عم هدقع دق ًاعيب دحجي وهو 5 هللا لوسر عم وهو يبارعأب رم هنأ :ةيادور قو

 ىثنأ سرف يف يبارعألا يأ سيق نب راوس
 للادص

 نيأ نم" :ُهف هللا لوسر لاقف «هتعب دق كنأ دهشأ :ةميزح لاقف ذك هللا لوسر
 بلا نم هعاب

 ع هللا لوسر لعجف :لاق ,كقدصنف ءامسلا نم يحولاب انئيحب :لاقف "؟كلذ تملع

 كم ف م هتداهش زاحأ :ةياور قو دال ةداهشب هتداهش
 اهريغو ةيضقلا كلت يف اما 0

 تيبب ةجييدخ ترشب :كلام: قت : نينا مع يعد و: كح رع ةفيقحت ولأ -

 .بصن الو اهيف بخص ال ةنجلا يف
 لالكو بعت تاوصأ طالتخاو حايص

 .برقأ ضرألا ربخو انع ديعب وهو :كقدصنف .عيبلا تقو ارضاح نكت ملو :كلذ تملع

 مث «ذئاع نب قيتع اهجوزت مث «ةرارز نب ةلاه نبا تحت تناك ةيشرقلا دسأ نب , دليوح تنب ةجيدخ :خلإ ترشب

 يهو «تتام ّىح اهيلع حكن الو ءارياناهنب 5 كي لو هه ضرفرا رمعلا نم ذئموي اهو 35 يبلا اهجورت
 ةكم. تتامو «ةيرام نم هنإف ميهاربإ ريغ اهنم 35 هدالوأ عيمجو ىمهاثنأو مهركذ سانلا ةفاك نم نمآ نم لوأ

 نم اهل ناكو «نينس رشع ةوبنلا نم ىضم دق ناكو «ثالئثب :ليقو «نينس عبرأب :ليقو «نينس سمخب ةرجحملا لبق
 .ةنس نيرشعو ًاسمخ هك هللا لوسر عم اهماقم ةدم ناكو «ةنس نوتسو سمخ رمعلا
 ءاقافتا امالسإ هللا قلح لوأ ةيدسألا ةيشرقلا يصقلا نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوح تنب يه :خلإ ةجيدخ

 بيذكتو هيلع در نم ههركي ًائيش نيكرشملا نم عمسي ال ناكف ءثعب ام دنع قدص ريزو دك هل تناكو
 هب دارأ امل يك هل ىلاعت هللا اهراتحاو هموق نم ىقلي ام هيلع نوهتو هنع ففختو هقدصتو هتبثت هنع امي هللا جرف الإ

 ,روهمجلا لوق يف ةنس نورشعو سمح هنسو د يبلا اهحّوزت ةرهاطلا ةيلهاجلا يف ىعدت تناكو «هتمارك نم
 رشعب ةوبنلا دعب حيحصلا ىلع تيفوتو «رادلا دبع ب فيلح يميتلا دايز نب شابنلا نب ةلاه يبأ دنع هلبق تناكو

 8 اينورتو | ؟ اة راو. "راسلا داعرإ" قءاذك ةنين نيرشهعو اس 15 دعم تماقاف ناضمر نهض يف نيف

 رد نينسحلا لاح ةلاه يأ نب دنهو .دلو امهل اهنم ناكو «نيجوز هلبق تحوزت تناكو «ةنس نيعبرأ تنب يهو
 امهريغو [؟ 480 :مقر ملسمو 50٠04« :مقر يراخبلا] ناخيشلا جرحأ :خ! تيبب 8 يبلا ةيلح فاصو مهنم

 ل يبلل ةأرما ىلع ترغ ام :تلاق «ةشئاع نع ةورع نع يراخبلا يفف «ةريره يبأو قوأ يبأ نباو ةشئاع ثيدح نم
 - ءبصق نم تيبب اهرّشبي نأ هللا هرمأو ءاهركذي هعمسأ تنك امل نيجوزتي نأ لبق تكله ةجيدخ ىلع ترغ ام
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 نب لضفلا ةياور نم يذمرتلا دنعو 50٠014[« :مقرإ نهعسي ام اهنم اهلئالخ يف يدهيف ةاشلا حبذيل ناك نإو <

 305 هللا لوسر نيجوزت امو «ةجيدحخس تدسح ام ةأرما تدسح ام :تلاق «ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ىسوم

 :مقر] بصن الو هيف بحص ال بصق نم ةئجلا يف تيبب اهرّشب ٌدتُي هللا لوسر نأ كلذو «تتام ام دعب الإ
 تناك ولو تكله ام دعب اهركذ ةرثك :ةثالث ةريغلا ببس نأب ينالطسقلا نّيبو ,يذمرتلا هحّحصو ء[*81“

 ةاشلا حبذو ءاحل كني هتبحم ديزم رعشيف ىرشبلا هذهي اهصاصتخاو اهريشبتو ؛ىوقأ ّنريغ تناكل ةدوحوم نآلا
 .اهئاقدصأ دهاعتي ناك يح اهل هبح رارمتساب راعشإلا نم هيف امل ؛اهلئالخ يف اهؤادهإو

 نم ةجيدخ ىلع ترغ ام ةأرما ىلع ترغ ام :ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع رخآ قيرط نم يراخبلا جرخأو

 نأ اةتلع ليئربج وأ ءلجو ّرع هبر هرمأو «نينس ثالثب اهدعب ٍنيجوزتو :تلاق ءاهايإ دك هللا لوسر ركذ ةرثك

 25 يبلا ءاسن نم دحأ ىلع ترغ ام :اهنع هيبأ نع ماشه نع رخآ قيرط نمو ءبصق نم ةنحلا يف تيب اهرشيي
 اهنعبي مث ءاضعأ اهعطقي مث ةاشلا حبذ اعرو ءاهركذ رثكي ٌدعي يبلا ناك نكلو ءاهتيأر امو ةجيدخس ىلع ترغ ام
 دلو اهنم يل ناكو تناكو تناك امهنإ :لوقيف «ةجيدح الإ ايندلا يف نكي مل هنأك هل تلق امبرف «ةجيدخ قئادص يف

 ئتقدصو سانلا يب رفك ذإ يب تنمآ :اه ةشئاع نع قورسم قيرط نم دمحأ دنعو «([88117 278١ :مقر]

 :مقر 21117/5] ءاسنلا دالوأ نئمرح ذإ اهدلو هللا ئقزرو ,سانلا نيمرح ذإ اهامب ئتساوو سانلا ئبذك ذإ

 .[؟517/48] "يراسلا داشرإ" يف اذك ([[

 معن :لاق ؟ةجيدح ُدُْك يبلا رشب :هد قوأ يبأ نب هللا دبعل تلق :لاق دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع يراخبلا جرخأو
 :لاقك. 132 ىتنلا لزق وس نتا دبلاق قرره نأ نعاةعرز نأ لعوب يعن الو هيفا تعض ال بيق لم هجم
 نم مالسلا اهيلع أرقاف كتتأ يه اذإف ءبارش وأ ماعط وأ مادإ هيف ءانإ اهعم تتأ دق ةجيدحخ هذه !هللا لوسر اي

 يف دمحأ جرخأو 98١١[« 211797 :مقر] بصن الو هيف بحص ال بصق نم ةنحلا يف تيبب اهرشبو ءئيمو امير
 يف مكاحلاو ١٠7ه :مقر «١/457ه] "هحيحص" يف نابح نباو ١708[« :مقر ]2505/١ "هدنسم"

 بحخص ال بصق نم تيبب ةجيدخ رشبأ نأ ترمأ :هعفر رفعج نب هللا دبع نع [484/ :مقر 2707/8] "هكردتسم"

 :ةروكذملا هتياور يف دازو ءاهاوسل نكي مل ةصاخ هللا رمعل اذهو :ًأرقاف :هلوق تحت "داشرإلا" يف لاق ءبصن الو هيف

 هللا لوسر اي كيلعو :سنأ ثيدح نم يئاسنلا داز «مالسلا ليئربج ىلعو مالسلا هنمو مالسلا وه :تلاقف

 امو هللاب قيلي ام نيب ترياغ مث «ىلاعت هيلع ءانثلا هللا. ىلع مالسلا در ناكم تلعجف .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا

 .[؟59 14/8 :يراسلا داشرإ] ىفخي ال امك اههقف روفو ىلع لدي اذهو «هريغب قيلي

 :ةشئاع نع هيبأ نع ماشه قيرط نم يراخبلا جرحأو «هبضاغت ملو طق هؤوست مل اهنأ اند اهصاوخ نمو :لاقو
 - «كلذل عاتراف ةجيدح ناذئكتسا فرعف دك هللا لوسر ىلع ةجيدخ تعأ دليوخ تنب ةلاه تنذأتسا :تلاق
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 ([؟"١87 :مقر] نيقدشلا ءارمح شيرق رتاخع نم زوخنع نم ركذت ام :تلقف «ترغف :تلاق «ةلاه مهللا :لاقف -
 ةشئاع ثيدح يف :"داشرإلا" يف لاق ءاهنم ًاريخ هللا كلدبأ دق رهدلا ف تكله نيقاسلا ءاشمحو :ملسم ةياور فو

 بضغف نسلا ةثيدح نسلا ةريبكب هللا كلدبأ دق :تلقف ::دذ ةشئاع تلاق :يناربطلاو دمحأ دنع حيحب يبأ قيرط نم

 م :يسقافسلا لوق ّدري اذهو «ريخب الإ اذه دعب اهركذأ ال قحلاب كثعب يذلاو :تلق ح
 و .[ك ؟ه/دل نسلا رغصو ةروصلا نسح انهه ةيريخلاب دارملا نوكي نأ الإ ةجيدخ ىلع ةشئاع لضف ىلع ًاليلد

 كاد :اعوفرم ةفيذح ىور دقو «ناهربلاب بلاطم ةفيعض يراحبلا يف ام ىلع ةدايزلا نأ ميقلا نبا لاثمأ معز

 ىلع.لدأ وهو "هدنسم' ف ىلعي وبأ هج رخأ ا نيملسملا ءاسن لوأ دليوح تنب ةجيدحو ةنالف نينمؤملا ءاسن

 :عبرأ أ ةنحلا لهأ ءاسن تاديس :اعوفرم اهتنفت ةقئاع تورو ةا“ةيفالتالا قراونبلا مانس ةورذو «يلكلا لضفلا

 :اعوفرم سنأ ىورو «[4807 :مقر ,505/8] "هكردتسم" يف مكاحلا هجرخأ ,ةيسآو «ةجيدحو :ةمطافو ؛ميرم

 هجرخأ ؛نوعرف ةأرما ةيسآو دمحم تنب ةمطافو ,دليوح تنب ةجيدحو ؛نارمع تنب مرم :عبرأ نيملاعلا ءاسن ريخ
 ٠١٠١[. :مقر «407/؟؟] "هريبك" يف يناربطلاو ,"هدنسم" يف دمحأ

 :مقر] يذمرتلا هجرخأ «دليوخ تنب ةجيدح اهئاسن ريخو «نارمع تنب ميرم اهئاسن ريخ :ًاعوفرم © يلع ىورو
 نامبإلا ىلإ نيملاعلا ءاسن ةقباس ةجيدح :ًاعوفرم ةفيذح نع [5 :مقر] "هكردتسم" يف مكاحلا جرحخأو ء[* مالا

 ريخ ميرمو ءاهملاع ءاسن ريخ ةحيدمت :ًاعوفرم ًالسرم ةورع قيرط نم "هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا جرخأو ؛دمحمب
 "هريبك" يف يناربطلاو .[557/8 :مقر 2597/1] "هدنسم" يف دمحأ جرحخأو ءاهملاع ءاسن ريخ ةمطافو ءاهملاع ءاسن

 ءاسن لضفأ :هعفر سابع نبا نع 8٠"[ :مقر (5759/؟] "هكردتسم" يف مكاحلاو ١١9378[, :مقر ]95/1١”,

 .نوعرف ةأرما ءمحازم تنب ةيسآو «نارمع تنب يرمو «دمحم تنب ةمطافو «دليوخ تنب ةجيدح ةنلا لهأ

 ةجيدح اهئاسن ريحو «منرم اهئاسن ريح :لاق و يبلا نع م2 يلع نع رفعح نب هللا دبع نع يراخبلا جرخأو
 ضرألاو ءامسلا ىلإ عيكو راشأو ؛ثيدحلا اذه يف ماشه نع عيكو ةياور نم ملسم دنعو «[؟"١8 :مقر]

 ضرألا ءاسن عيمج دارملا نإو ,"اهئاسن" يف ريمضلا ريسفت ةراشإلا هذي عيكو دارأ :يوونلا لاق 1" :مقر]
 يف ضرألا ءاسن ريخ امهنم ةدحاو لك نأ هانعم نأ رهظألاو :لاق ءءاسنلا نم ضرألاو ءامسلا نيب نم لك يأ
 (358/4] رازبلا دنع رساي نب رامع ثيدح فو :يالطسقلا لاق ؛هنع توكسمف امهنيب ليضفتلا امأو ءاهرصع

 يف لاق «نيملاعلا ءاسن ىلع ميبرم تلضف امك -مأ ءاسن ىلع ةحيدحخ تلضف دقل :اعوفرم يناربطلاو ١[ :مقر

 (حيحص دانسإب يئاسنلا دنعو «ةشئاع ىلع ةحيدح ليضفت' ىلع هب لدتساو ,دانسإلا نسح وهو :"حتفلا"

 ةيسأو «مجرمو ,ةمطافو ةحيدحت ةنخبا لهأ ءاسن لضفأ :اعوفارم سابع نبا ثيدح نم مكاحلا هجرخأو

 3 .[5930/48 :يراسلا داشرإ] [4754 :مقر كالؤ/؟]
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 رئاس ىلع اهلضف ىلع ةحيرص ًاصوصنو «ةليزج بقانمو ةليلج لئاضف امنلاثمأو ثيداحألا هذه يف نأ ملعا -
 ءاهقح يف ةدح ىلع صنل ةمطاف اهتنب مهنم ئثتسيو «ةمألا ءاسن رئاس ىلع لب .ةصفحو ةشئاع ىح جاوزألا
 ليضفت يف فلتحا نإو هنأ ملعا مث ؛”"يراسلا داشرإ" يف ام ىلع يكبسلا هراتحاو ءروهمجلا بهذم وه اذهو

 امأ :ةشئاع ىلع ةحيدحخ لضف ةياردو ةياورو ًالقعو ًالقنو ًاصنو ًاعمس حجارلا نكل سكعلابو ةشئاع ىلع ةجيدح
 هلع او رويمللا يفد نمان ك5 اهلف4زقتلا اضاو انا ةعوفرملا رابخألا ىج اترك انف” ةياوزلاو نفنلا

 كلذ ريغ ىلإ اهيلع لي هبضغ نمو ءاهدعب الإ اهجوزت امو اهركذ ةرثكو دسحلاو ةريغلا ظفل نم ةشئاع مالك
 .اهيلع بضغ قيح ةجيدحخ عم ناك انهو ءاهعم نهتعزاتم يف جاوزألا عيمج ءازإب ةشئاع عم ناك لك رهف الإو
 دنسم' يف ام ىلع ةيمالسإلا افاست اهتئاهق” وف ادهن دلو اهنم يل ناكو تناكو تناك اُهإ :لاق ًاضيأو

 ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف :ثيدح نم حرصأب هيلع لدتسي الف ةشئاع لضف يف امأو ؛"دمحأ

 نكمتو «هلوانت ريسيتو «هب ذاذتلالاو .هغاسم ةلوهسو «عبشلاو «هعفن ةليضفلاب دارملاو :يوونلا لاق ؛ماعطلا رئاس

 ةمعطألا رئاس نمو هلك قرملا نم لضفأ وهف «كلذ ريغو «ةعرسب هنم هتيافك ذحأ نم ناسنإلا

 ةجيدخن هنم نثتستلف «يوونلا هلاق امك ةيسآو ميرم هنم ئئتسا اذإف ملس ولو ؛حيرص ليضفت هيف سيل :لوقأ
 اهداهتجاو ماكحألا يف اهتضافإ ةرثكو اهعفن نم يئزحلا بابلا اذه يف ةشئاع لضفل راكنإ الف ملس ولو ءاضيأ
 لضف ىلع لدتسا دق مهضعب نأ ىرت الأ ءنيخيشلا ىلع دوعسم نباو ةريره يبأل وه امك اهثيداحأ ةرثكو

 «ليئربجو هللا نيب قرف نم مكو «ليئربج مالس الإ ةشئاعل سيلو ؛ليئربج نمو ابر نم اهيلع مالسلا نم ةجيدخ
 .ةرشعلا يف ًالصأ ةرضلا عم اهتكراشم مدع :اهنمو «ةيمالسإلا اهقباوس :اهنم «ةريثك هوجولاف لقعلا امأو

 نيملاعلا ءاسن ةديش ةلماخ اوك اهو ءاضيأ ظقسي اهريغ نوذ:هانإو نوكذ ةريك دالوأ ةبحاض انغوك :ةاهتمو
 هنمزا نم ةفعاضت فاعما نورهعو سمح يهو اهلخو اقرشاعم نامز نأ :اهنمو «قحلا دبع خيشلا هركذ امك

 كلذ ريغ ىلإ طق هبضاغت ملو هؤست مل اهنأ :اهنمو «صقان وأ اليلق اهيلع دئاز وأ نينس رشع يهو يقاوبلا عومحب
 «نارمع تنب ميرم نيملاعلا ءاسن نم كبسح :اعوفرم سنأ نع يذمرتلا جرخأ دقو «هريغو قبس ام دافتسي امم

 نباو .دمحأ اذكو «يذمرتلا هاور :يراقلا لاق .نوعرف ةأرما ةيسآو ءدمحم تنب ةمطافو «دليوح تنب ةجيدخو

 ميرم :عبرأ نيملاعلا ءاسن ريخ :ظفلب ًاضيأ هنع ناربطلاو دمحأ هاورو ءسنأ نع "هكردتسم" يف مكاحلاو ؛نابح
 نع "هكردتسم" يف مكاحلا هاورو «نوعرف ةأرما ةيسآو ءدمحم تنب ةمطافو ؛دليوح تنب ةجيدحو «نارمع تنب

 .ةيسآو ةجيدحو ةمطافو ميرم جبرا حلا لداواج ةديس :ظفلب ةشئاع

 هللا اهلعج امك ةجيدح نكل ةفلتخم تايثيح و تاهج نم ىرخألا ىلع ًالضف لكل نأ بابلا اذه يف قحلا :لوقأ

 - ةيلك لئاضف ةينيدلا مراكملاو «ةيمالسإلا قباوسلا نم هللا اهقزر «ةريثكلا دالوألل ادولو ًادودو ةريبك ةرمعم ةنسم



 مذ ةشئاع ةليضف نايب ه4, لئاضفلا باتك

 مج ةشئاع ةليضف نايب]

 هلع ب سا تع نا 1

 :25 هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع يعحنلا ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ - ماب

 يف يجوز كنتيأر نإ" :ةياور يفو «"ةنجلا يف يحوز كتيأر نإ توملا يلع نوهيل هنإإ

 "ةنحلا يف ةشئاع تيأر بأل توملا يلع نوه" :لاقو ءتفتلا مث « 4 ال

 هللا اهحنم ةريزغ ةناطف تاذ ةريغص ةئيدح تناك ةشئاعو «ةميسج ةليزج فعضلا مايأ يف بقانمو ةميظع -

 مومج نأ ريغ ةيعيبط ةيبوبحمو ةيقلخ ةيروص نساحم ىلإ ةعجار اهتماعو «ةيفصوو ةيلعفو ةيتاذ ةيئزج لئاضف
 رابخألاو «قئاقحلاو ءرارسألا ةضافإو «ةيلملا ماكحألاو عئارشلا ءارجإ يف اهبعك ومو ءاهداهتجا ولعو ءاهتهاقف

 رباكأ نم ريثك لب ةمطاف الو نينمؤملا تاهمأ نم ىدحإ اهفزاوي الو ءاهيزاوي ال رزغأو رثكأ ةيلحنلا ةينيدلا
 .ماعطلا نيب نم ديرثلاب هيبشتلاب هيلإ راشملا وهو ًانغنأ نيمزالملا ةباحصلا
 ناكمإ ربتعملا نأل ؛ةلصتم وأ «متاح وبأ هلاق ام ىلع اهنم عمسي مل هنكل ءاهيقل نإو ةعطقنم :خلإ ةنئاع ىف

 ايندلا يف هتجوز اهنأ ملعأل نإ :رامع ثيدح نم يراخبلا جرخأ :خإ تيأر نا .ءاقللا نع ًالضف ءاقللا

 ا تيأر ينأل ىلع نّرهيل هنإ 0 ىذ ةشئاع نع "دنسملا" يفو :يراقلا لاق «ةرحآلاو
 نحب هيدا اهني از»دقل لاق كك هنآ :السرم هريغو دعس قبا هجرحأو |[ :مقر] ةنجلا يف ةشئاع

 ل ا «ةشئاع عي اهيفك ىرأ ينأك يوم كلذب يلع نّوهيل

 لدخباو :اضيأ لاقو .ةبحألا عامتحا عم بيطي امنإ توملا نإف «هتوم هيلع نّوهيل ةنجلا يف هيدي نيب تلثمف اهنع

 «ةلزنملا نم هل اميف - ههجو هللا مرك - يلع عم نوكي امنإ اهنأل ؛ةمطاف نم لضفأ اهنأ ىلع هوحنو ثيدحلا اذهب

 .ءاسنلا رئاش نم لضفأ نوكت نأ لوألابو ءاضيأ مح ةجيدخ' نم لضفأ امأ ثيدحلا اذه رهاظب ذلخؤي دقو
 هسمي ال ًادج بيجع ةجيدخ ىلع اهلضف ذخأ نكل ملس ول ةمطاف ىلع اهلضف ذحأ لالدتسالا فعض عم :لوقأ
 عيمج لب هريغ ىلع ةمرحم نأ 505 هتجوز الإ نوكت الف ًاعطق ةنحلاب ةرشبم اهنأل ؛ثيدحلا نعم نم ءيش

 ,ةشئاعل اهموي تبهو ةدوس ىرت الأ ءاهعجاري ملو اهقلط نم الإ كانه هحاوزأ ن نمو ءاعطق ةنحلا لهأ جاوزألا

 و يو ا ا يا

 بقانم باب| يراخبلا جرخأ دقو «برغأو بجعأ ةهبتشملا نونظلا ذحأو ةصانلا ةحيرصلا صوصنلا كرت :لوقأ مث

 ةحيدخ- ةنحلا لهأ ءاسن لضفأ 0100 يئاسنلاو «ةنحلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف :هريغو [انّذ ةمطاف

 (ةنحلا لهأ ءاسن لضفأ اهمأو ةمطاف نأ ف حيرص وهو ؛حيحص ثيدحلاو «دمحم تنب ةمطافو «دليوح تنب

 - هب هللا نيدنو هراتخن يذلاف :يكبسلا نيدلا يقت خيشلا لاق ءاهمأ ىلع اهليضفت ىلع لدي يراخبلا دنع ثيدحلاو



 مذ ةشئاع ةليضف نايب هما“ لئاضفلا باتك

 نكي مل عبس لالخ يل نك دقل :تلاق ةشئاع نع يبعشلا نع ةفينح وبأ 46

 000 ءًأسفن هيلإ نهبحأو ءابأ هيلإ نهّيحأ تنك ٌدكُي يلا جاوزأ نم دحأل

 اذك «ءلقعم رف لطب هللا رف ءاح اذإ نكلو «كلذ ف فالخلا انع فخي ملو ةشئاع مث ةجيدح مث لضفأ ةمطاف نأ -

 وه لب «ةنحلا تويب نم دحاو تيب نع ةرابع تسيل ةبترملاو ةلزنملا :لوقأ مث .[7 15/8] "يراسلا داشرإ" يف
 نق هلا ةيفاوش .قاو.ءاهيكول فاعقاو 0 اولا الا هللا دنع برق ةبترم
 :ديرثلا ثيدح يف ىنالطسقلا لاقو ا ا 0 ا :اعوقزم! رو

 325 يبلا ءاسنب ةديقم هريغو ثيدحلا اذه اهيلع لدي ىلا اهتيلضف اهتيلضفأ نأ ىلإ "حتفلا" يف هدافأ امك نابح نبا راشأو

 قحلاف «ةمطافو ةجيدح ةنجلا لهأ ءاسن لضفأ 1 كيرا نور هني الح نق املا: لك اهون لج رااح

 .ةقباسلا ةيشاحلا يف انركذ ام وهو عابتالاب قحأ

 مأ اهتينكو ءركوع نب رماع ةنبا نامور مأ اهمأو «ةيميتلا ةيشرقلا ةفاحق يبأ نب ركب يبأ قيدصلا تنب :ةشئاع

 ةرحهلا لبق مالسإلا ف تدلوو «تبثي ل اطقس يبنلا نم تطقسأ اهإ :لوقو ءاهتخأ نبا ريبزلا هللا دبعل هللا دبع

 عبر نإ :ليق نيح ًاريثك ًائيش هنع تظفح دقو ءاماع رشع ةينامث وحن اهلو ُدلكُك يبلا تامو ءاهوحن وأ نينس نامشب

 سانلا نسحأو «سانلا ملعأو «سانلا هقفأ ادد ةشئاع تناك :حابر يبأ نب ءاطع لاق ءاهنع لوقنم ةيعرشلا ماكحألا

 ملع عمج ول :يرهزلا لاقو «ةشئاع نم رعش الو بط الو هقفب ملعأ ادحأ تيأر ام :ةورع لاقو «ةماعلا يف ايأر

 (يراسلا داشرإ) .لضفأ ةشئاع ملع ناكل ءاسنلا عيمج ملعو دي يبلا جاوزأ عيمج ملع ىلإ ةشئاع'

 .نهنم دحأل اهنم ءيش نكي مل يأ دحاولا وأ عمجلاب :خلإ دحأل نكي مل
 ؟كيلإ بحأ سانلا يأ ني يبلا لأس نيح هحّحصو صاعلا نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا ىور :ابأ هيلإ نهبحأ
 ؟كيلإ سانلا بحأ نم أدللا لوضرتاب :ليق :لاق :سنأ ثيدح نمو ءاهوبأ :لاق ؟لاحرلا نم :تلق ؛ةشئاع :لاق

 ناحخخيشلا هجرخأ دقو .هحّحصو 784٠[, 2885 :784829 :مقر] اهوبأ :لاق ؟لاحرلا نم :ليق «ةشئاع :لاق

 نع ٠١١[ :مقر] هحام نباو 784٠] :مقر] يذمرتلا هاورو ,[15884 :مقر ملسمو 27551 :مقر يراحبلا]
 يدذمرتلا هجرحخأ «ةمطاف ىلإ يلهأ بحأ :درو نإو ءارهزلا ىلع ةقيدصلا لضف ىلع لدتسي هبو اوفر نينذأ

 ءاملعلا دنع حيجرتلا هجوو «ءاعوفرم ديز نب ةماسأ نع [85317 :مقر «407/1] مكاحلاو «[815 :مقر]
 قرطلا ددعت نأ ىلع هيف ملكتم يذمرتلا ثيدح نأ عم هريغ ىلع مدقم نيحيحصلا جرخم نأ :لوألا :ناهجو

 «ةبارقلا نم ةيعبط ةيبسن ةبحم ءارهزلا ةبحم نأ ل بحأ نم معأ سانلا ٌبحأ نأ :يناثلاو .ححرم

 لضف فو «نيدلا يف اهيلع نيخيشلا لضف يف ةدايسلا اولمح اذلو ؛يلكلا لضفلا يهو «ةماع ةيعرش ةقيدصلا ةبحمو
 - اهنم ادصق عقو يقافتا ةشئاع ثيدح يف جاوزألا ديقف اذه ىلعو «ةبارقلا برقو بسنلا يف اهيلع ءارهزلاو نينسحلا



 م5 ةشئاع ةليضف نايب ه4 لئاضفلا باتك

 هأر امو ليئربج تيأر دقلو ءنروصب ليئربج هاتأ ح ينجورت امو ءاركب ينجورتو

 ا ا ا ب مخلل هعم انأو ليئربج هيتأي ناكو «يريغ ءاسنلا نم دحأ

 نظي امم امغإف ءاهريغو ةمطاف ىلإ ارظن ًامزحو ًاطايتحا تلاق :لاقي وأ ؛جاوزألا صوصح ىلع اهلضف نايب ىلإ -
 :تلاق ءءاسنلا بحأو «يلع :تلاق لاجرلا بحأ نع تلئس اذإ :ةشئاع نع يور ام ىلع ةبحملا يف لضفلا هيف

 :يراقلا لاق .نقركذ جاوزألا ىلإ رظنلاب الإ اه ةصوصخم عبسلا هذه نم ةلصحخ لك نكي مل امل :لاقي وأ «هتأرما

 ةدحاو ةلصحخ هذه :لوقأ «نيتبسنلا يف عومجملا ثيح نم تدارأ وأ «ةجيدح ادع ام جاوزألا ديقي نأ دعبي الو

 ةلصخلا ءزجف ءأبأ هيلإ بحأ تسيل يهف اسفن هيلإ ّبحأ تناك نإو ةحيدخ نإف ءامب ةصوصخم يهو عبسلا نم
 نأ رهاظلا نكل ؛ثيدحلا قبس امك ةنجلا يف هل ةجوز اوك :ًاضيأ اهصئاصخخ نم مث ءاهعومجب ال اهيف ةققحتم
 نموك روصتي ال ذإ ؛ىربكلا ةجيدح اميس ال نينمؤملا تاهمأ ةرهطملا جاوزألا عيمج نيب كرتشم فصو اذه

 ثيدح مومع انلق ام ىلإ ريشيو ؛نهريغ هب زوفت امم ةيجوزلا ذئاذل ةورذ نع نهفامرح الو دي هريغل احاوزأ

 ,"ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ ءاهجاوزأ رخخآل يهف هدعب تجورتف اهجوز اهنع قوت ةأرما امبأ :هعفر ءادردلا يبأ
 .اههيض ةحيدح نينم ملا مأ هقيداصم لمكأو

 ءعست تنب يهو اب بو ءتس تنب يهو اهحوزت دقو ؛ثيداحألاو ريسلا نم رهاظ اذه :خلإ اركب يبجورتو
 تناكو «حاكنلا ثيداحأ نم قبس امك ةجوزلا يف هيف بوغرم لضف ةراكبلا فصوو «تابيث اهلك جاوزألا رئاسو
 (0178 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" يف :خلإ ينجوزت امو .ًاهجو مسوأو ؛لمجأو نسحأو ءراكبألا ركبأ ةقيدصلا
 هذه :لوقيف «ريرح نم ةقرسب كلملا كب ينءاج لاي كنالثا مانملا قا كتيأر :ا لاق هي هنأ :[؟ مل :مقر ملسمو

 ةكيلم يبأ نبا نع يذمرتلا دنعو .هضمب هللا دنع نم اذه نكي نإ :لوقأف ءيه تنأ اذإف كهجو نع فشكأف كتأرما
 ةرخآلاو ايندلا يف كتجوز هذه :لاقف دك يبلا ىلإ ءارضح ريرح ةقرخ يف اقروصب ءاج ليئربج نأ :ةشئاع نع
 .ةمقلع نباو رمع نب هللا دبع ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو 888٠١[« :مقر]

 ميلست يف ةشئاع نع ةملس يبأ ثيدح نم هحّحصو هنّسحو 88١[ :مقر] يذمرتلا هاور امو :خلإ تيأر دقلو
 كلذ ىلإ هرت مل وأ «هدعب وأ هلبق هتأرو «ذئئيح هرت ملف تقولا كلذب صتخم هلعلف «ىرن ال ام ىرت اهيلع ليئربج
 !ةجيدح اي :امل هي هلوق نم ةجيدخ ثيدح نم ربلا دبع نبا نع لقن امو ءاهتيؤرب تربحأف كلذ دعب هتأرو «نيحلا

 يف تادوجوملا نهو «ماقملا اذه يف ةدوصقملا جاوزألا نم ةصوصخم يه وأ «هل اهتيؤر هنم مزلي الف ؛ليئربح اذه
 ا ار و

 .هوأر هريغو سابع نبا نأل ؛"ءاسنلا" ب تديق :ءاسنلا نم

 :ةشئاع موي مهايادهب سانلا يرحت يف جاوزألا ىوكش ةصق يف ةورع ثيدح نم يراخبلا ىور :خلإ هيتأي ناكو

 .| "اما :مقر] اهريغ نكنم ة ةأرما فاحلا يف انأو يحولا ىلع لزن ام هللاو هنإف ,ةشئاع يف هيذؤت ال !ةملس مأ اي



 مذ ةشئاع ةليضف نايب هه لئاضفلا باتك

 85 هللا لوسر ضبق دقلو ؛سانلا نم ماقق كلهي نأ داك رذع يف لزن دقلو .هراعش يف

 .يرحخو يرحس نيبو «يمويو َيليلو يب ف

 عبس يف :تلاق امُيذ ةشئاع نع يبعشلا رماع نع نوع نع ةفينح وبأ ٠-

 ادحأ جوزتي لو «ركب انأو نيجوزت تك هللا لوسر جاوزأ نم ةدحاو يف تسيل لاصخ

 جرخأو «ثيدحلا لهأو نورسفملا هيلع عمجأ :خلإ لزن دقلو .دلخلا سمي يذلا سابللا وهو هفاحلس يأ :هراعش يف

 هللا دبع نب هللا ديبعو ءصاقو يبأ نب , ةمقلعو «بيسملا قياو قوز رع قلقألا ةصق ّق ةليوط يدع هيف:قراخبلا

 لب مكن ارش ةوَسَْم ال كَم ٌةَبْطُع ِكفألاب اوُماَحَنيِذّلا نإ :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةشئاع نع دوعسم نب ةبتع نبا

 اهفذق نأ ةفاك ءاملعلا عمجأ انهه نمو ءاولاق امث هللا اهأربف اهأش يف اهلك تايآلا رشعلا «(١1:روثلا) همك ٌدْيَخ وه

 ةبولغم يهو ةشئاع ىلع اوم لبق سابع نبا نذأتسا :لاق ةكيلم يبأ نبا نع جرخخأو 0 ديدش رفك

 فيك :لاقف «هل اونذئا :تلاق ةييلسلا هر وسر نقف انا لوس ع أ :ليقف «ىلع ئيثي نأ ىشحأ :تلاق
 :كريغ اركب حكني ملو نك هللا لوسر ةحوز هللا ءاش نإ ريخب تنأف :لاق ءهللا تيقتا نإ ريخج :تلاق ؛كنيدحت
 تنك ىنأ تدوو «يلع ئثأف سابع نبا لخد :هل تلاقف «هفالح ريبزلا نبا اهيلع لحخدو «ءءامسلا نم كرذع لزنو

 .ايسنم ابدت ركاذي. 1و حافلا قيرط نم ةحيرجأو:ءايستم ايسن
 هللا هضبق يموي ناك املف :تلاق امُيذ ةشئاع نع هيبأ نع ماشه ثيدح نم بقانملا يف ملسم هاور :خلإ ضبق دقلو

 .بقانملا عضوم ريغ ىرخأ عضاوم يف "هحيحص" يف يراخبلا هحرخأ دقو 217547 :مقر] يرحنو يرحس نيب
 .يرحنو يردص يأ يئتقاذو ينقاح يأ :يرحنو يرحس
 يف هعم انأو يحولاب ليئربح هيتأي :اهيف تسيل اهإف «تقبس يلا يه عبسلا هذه تسيل :خلإ لاصخ عبس

 امو ؛ثيدحلا يف هبعع ولع عم يراقلا هل ضرعتي ملو ءاعبس نوكت فيك“ كلذ عمو «هلاح ىلع يقابلاو ؛هراعش

 نيب يقوتو انهه ةعباسلا تلعج امنإ :لاقي نأ نكميو «ةاورلا دحأ نم تطقس ةلصخلا هذه لعلو «هب قلعتي

 ر :"هريسفت" يف يزارلا مامإلا لاق ءيمويو َيليل يف تامو :الوق يف ةلصح ريق اهندحر «يرحن و يرحس
 ركب لي لا لوسر جورت ءلاصخ رشعب ٌدلو يبلا جاوزأ تلضف :تلاق امنأ ادد ةشئاع نع دمحم نب مساقلا

 ءانإ يف هعم لستغأ تنكو «يب جوزتي نأ هرمأو «ةريرح يف تروصب ليئربج ءاحو 200 ياوبأو «يريغ نود

 نيب ضبقو «رهشلا كلذ يف يب ئبو لاوش يف يجوزت ؛فاحل يف هعم انأو يحولاب هيلع لزني تاع ليئربجو ءدحاو
 مهضعب لاقو .هيف يريغ نواسي مل كلذ لكو «ييب يف نفدو ءءامسلا نم يرذع ىلاعت هللا لزنأو ءيرحنو يرحس
 0 051: نققنسول) اَيِلْمَأ ْنِم ٌدِهاَش دهشو# دهاشلا ناسلب ةكِلع فسوي أرب :ةعبرأب ةعبرأ هللا أرب

 - ماظعلا تايآلا هذمب ةشئاع أربو ءاهدلو قاطنإب ميرم أربو «هبوثب بهذ يذلا رجحلاب دوهيلا لوق نم اكَتْدَع ىسوم



 رثد ةشئاع ةليضف نايب ه45 لئاضفلا باتك

 ةروصب لزني حلو ئيحوزتي نأ لبق يقروصب اةتلع ليربج لزنو «يريغ اركب هئاسن نم

 نم تنكو عري هجن ورأ وق اذحأ هري مو ليربح يار ١ (يريغ هئاسن نم هدحاو
 ل5 يبلا يأ 5

 ءسانلا نم ماتف كلهي نأ داك نارقلا خم :تابا قى :لزتو اا ال ال نهبحأ

 عبس يف نإ :تلاق امنأ :ةياور فو ءيرحنو يرحس نيب يفوتو «يمويو َيليل يف تامو

 ليئربج هاتأو «يريغ أركب جورزتي لو اركب ٍئجوزت ؛هجاوزأ نم ةدحاو يف نه ام لاصحخ

 تنكو ؛يريغ هحاوزأ نم دحأ ةروصب ليئربح هتأي لو «نيجوزتي نأ لبق يروصب
 يموي ف تامو «سانلا نم مائف كلهي نأ داك رذع يف لزنأو انا يفت هيل يدخل

 .يريغ هجاوزأ نم دحأ هري لو ةتلع ليربج ينارأو ءيرحنو يرحس نيبو «يليلو
 ثّدح اذإ ناك هنأ : روع نع هيبأ نع 0 نع ةفينح 0 50

 دجألا نب ل اب هع ىلا

 77 الا نع

 يو هنأ وجواب دس ا

 ليوأتلاب ًاعبس اهلعجو ًاتس ىرخأو ًاعبس ةرمو ارشع تدع ةرات اهلعلف رهدلا هجو ىلع ولتملا هباتك يف -
 .ثيداحألا حاحص نم فرعي مالك امي ًاصوصخم دحاو ءانإ يق ل هعم اطاستغا نوك يف نكل روكذملا

 هيف ةرتس ال نك هللا لوسر ةبيبح اهوكو «ىلاعت هللا اهقدص دقو «كفإلا ةصق يف اهقدص لامكل :خلإ ةقيدصلا
 يذؤتأ أحوبنم احوبقم برغأ :لاق رساي نب رامع دنع ةشئاع نم لان الجر نأ :بلاغ نب ورمع نع يذمرتلا ىور

 نب مساقلا نع يراخبلا ىور :خلإ نذأتسا .يذمرتلا هحّحصو هنسحو «["888 :مقر] ؟25 هللا لوسر ةبيبح
 ال6 ثلا قاوسر ىلع فدنع لذ ىلع نيفدقت !نيمولا مآ اي" :لاقفا:: نتابع نبا ءاغتق «تكتشسا ةشئاع نأ دمع
 لوقي ال ذإ ؛ةنجلا لوحدب ةشئاعل عطق هنوكب ةمجرتلل هتقباطم :"داشرإلا" يف لاق 71/١"[« :مقر] ركب يبأ ىلعو

 :ةشئاعل د5 هلوق :اهنم «ةريثك ثيداحأ اهلضف يف درو دقو :يراقلا لاقو «[؟48/8] فيقوتب الإ كلذ سابع نبا
 :اهنمو :11759[4 :مقر ]21١/4 "هكردتسم" يف مكاحلا هاور ةرخآلاو ايندلا يف يجوز ينوكت نأ نيضرت امأ
 - .[94 :مقر ,83/7] "ريبكلا" يف يناربطلا هاور «ةنحلا يف يجوز كنتيأر نإ توملا يلع نّرهيل هنإ :ٌدتي هلوق



 ةمقلع ,ميهاربإ ,يبعشلا لئاضف نايب هال لئاضفلا باتك

 ام :لوسرلل لاقف «فرصناف ابركو امغ دحأ ين هيلإ تلسرآف ءاهضرم يف اهدوعيل
 عجرا يأ اضبق اراد

 :تلاقف هل تنذأف كلذَب اهربخأف : لوسرلا عج رف «لحدأ يح فرصني يذلاب انأ
 لوحدلاب

 2 ا ؛هيلع ا نأ فاعأ 0 انأو 0

 كنع لاعت لا جوف يع تحرف ا
 زادلا عفا

 [ فيد هللا دبع مساع يفر ,يبعشلا لئاضف نايبإ

 نباو يزاغملا نع ثدحي ناك :لاق يبعشلا رماع نع مثيهلا نع ةفينح وبأ هاا

 .موقلا دهش هنأك ثدحي هنإ :هثيدح عمسي نيح لاق ؛هعمسي رمع

 يزاغم نع ثّدحي ناك هنأ رماع نع دنه يبأ نب دواد نع ةفينح وبأ -
 يبعشلا ليحارش نبا

 5 هدهشي ناك انيدس فدل هنإ 7

 صوصنلا هتلزنم ولع ىلع ترفاظتو «هلئالج تعباتتو .هلئاضف ترتاوت دق عون :نيعون ىلع ةباحصلا نأ ملعا -
 وذحي نمو «ةعبرألا ءافلخلاك رتاوتلا دح كلذ غلبو ءراثآلاو ثيداحألا هتبترم ومس ىلع تألامتو «رابخألاو

 ءمهريغو ةلدابعلاو نينسحلاو ةرشعلا رئاسو ةشئاعو ةجيدخو ةمطافك مهي قحلي وأ ؛مهارجم يرجيو مهوذح
 فلتخا لوألا عونلا ضغبأ نمف ءكوكشلاو نونظلا هلضف دورو ناظم يف قرطتي امم كلذ نم نودأ عونو

 .ناخيشلا مهنم اميسالو ,هقسفو هرفك يف نوققحما

 صتخت ال ةراشبلا نأ هنم رهظي :ةنجلا يف ةشئاع .اعوفرم هتعمس ثيدح يف ةنجلاب ةراشبلاب يحرفا :يرشبأ
 .مهريغو مالس نب هللا دبعو نينسحلاو ةمطافو ةجيدخن قح يف تدرو دقو «ةرشعلاب

 نب رفزو «ةرمج يبأو «مامإلا خويش نم ثيدحلا اذه دعب ٍيآلا ثيدحلا يف نيذلاو يبعشلا مجارت :خلإ رماع نع

 ركب وبأ مهالوم يريشقلا وهو .هدنع ةلوقنملا ةخسنلا يف اذكه :خلإ دواد .كانه بلطيلف ةمدقملاب ةقلعتم ليذه

 2"بيرقتلا" يف اذك ءاهلبق :ليقو «نيعبرأ ةنس تام ,ةسماخلا نم هرخآب مهي ناك نقتم ةقث يرصبلا دمحم وبأ وأ

 وهو ءدنه وبأ هنأ ىلإ ريشت دنسملل "يراقلا حرش" نتم ةخسن نأل ؛بترملا عماجلا نم وهس اذه نأ رهاظلا نكل

 .ةعباسلا نم لوبقم «نمحرلا دبع نب ثراحلا



 كلر مامإلا ةليضف نايب ه4 لئاضفلا باتك
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 ناك م ,ةمقلع يده هيده ناك :لوقي هيده ىأر نم

 ع هم. 1 9 ل
 5 هللا لوسر يده هيده ناك :هللا دبع يده ىأر نم لوقيو هللا دبع يده هيده

 دوعسم نبا

 |[لم مامإلا ةليضف نايب]
 نم :ةفينح يبأل لوقي دواد نب هللا دبع تعمس :لاق يراصنألا ةزمح وبأ مه

 يركسلا ةزمح وبأ هلعل

 هللا دبعو 5007 ةركعو ءاسواطو 1 ,مساقلا :لاق ؟ءاربكلا نم تكردأ

 يماشلا هللا دبع نبا سابع نبا ىلوم 0 نيعباتلا ءاربك يأ - 2مهتبحص يأ

 «ميشاربإو ؛ةداتقو ىاطعو د ابأو «رانيد نب قورمعو (قرضبلا نسحلاو «رانيد نبا

 . هم د نب

 .مهلاثمأو ًاعفانو ؛يعشلاو
 رمع نبا ىلوم

 .دوعسم نبا ذيملتو ميهاربإ خيش :ةمقلع سلا اا اخ رم : هيدذه ماما تيملل يدع نب :رفز

 .يراخبلا دنع ةفيذح ثيدح يف امك ةباحصلا نم ًالدو ًاتمسو ايده هيلإ برقأ ناك هنأل :هللا دبع يده

 نع مامإلا ثيدح تحت دنسملا رخاوأ ف ضئارفلاو ةيصولا باب يف هقيرطو لوقلا اذه دانسإ انركذ :خلإ تعمج

 مضب وهو «يبيرخلا ظفل ةدايز :حرشلا ةحسن يفو :خل! هللا دبع .هسفنب ةبصعلا يف ان5 سابع نبا نع سواط
 .ةدحوملا ءابلا رسكو ةيناتحتلا ءايلا نوكسو ةلمهملا ءارلا حتفو ةمجعملا ءاخلا

 ركذي ام لثم :خل! اعفان .ركب يبأ نب دمحم نبا :مساقلا .يبيرخلا نمحرلا هك ينادمهلا رماع نبا :دواد نب
 .يراقلا لاق اذك .ءىصحت الو دعت ال هذيمالتو «,فالآ ةعبرأ اوغلب لج هخياشم نأ اوركذو ءدنسملا اذه يف



 هي هتمأ لئاضف نايب ه4 لك هتمأ لضف باتك

 [ق5 هتمأ لئاضف نايب]

 لبق نيترم يمأ ؛ تدحبس ءاودجسي نأ ةرعراسبب ال ءدوجسلا لا نوعدي ةمايقلا

 ىراصنلاو دوهيلا مكودع كل م اوعفرا :لاقيف لاك كايوط ممألا

 .زانلا نم كرا

 موي ناك اذإ د هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ةدرب يبأ نع ةفينح وبأ اا

 00 انيق يفر انعيلاو فوهملا قع العر نيج نع ديوب زك طعي ةفانقلا

 ةدرب وبأ ىورو :"رينملا جارسلا ريسفت" يف لاق :ةمايقلا موي .يرعشألا ىسوم يبأ نب ثراح وأ رماع :ةدرب ينأ

 ام موق لكل لثم ةمايقلا موي ناك اذإ :لوقي هن هللا لوسر تعمس :لاق ىسوم وبأ ٍنئدح :لاق ىسوم يبأ نع
 بهذ دقو نورظتنت ام :مه لاقيف ديحوتلا لهأ | ىقبيو «نودبعي اوناك ام نارتو ءايندلا يف نودبعي

 :لاقيف ءمعن :نولوقيف ؟هومتيأر اذإ هنوفرعت وأ :لاق «هرن مو نذل ةدعت انك يواانلانإ :نولوقيف ؟سانلا

 ءادجس هل نورخيف ىلاعت هللا نورظنيف باجحلا مهل فشكيف «هل هيبش ال هنإ :اولاق ؟هورت ملو هنوفرعت فيك

 :ىلاعت هلوق كلذف «نوعيطتسي الف دوجسلا نوديريف ىللاعت هللا ىلإ نورظنيف «رقبلا يصايصك مهروهظ ماوقأ ىقبيو
 اهيدنتو نآلا هكرت ىلع اخيبوت يِدوُحّسلا ىلإ» نايدلا كلملا يعاد نم يأ َنوَعدُيَو قاَس ْنَع ُفَشُكُي ميل

 مهفإ كلذ نع ببستف يأ الفإ» فواخملا نم نوري امم مهسفنأ اودفيل هنوديربف ءافيلكتاو ادبعت آل افينغتو

 ىلاعت هللا لوقيف :مهسفنأل مهتحاعم ةدش عم هب داقنت مهل ءاضعأ ال نيملاس ريغ مهنأل ؛(17:ملقلا) 4 نوعيِطَتْسَيِم ال

 لاق «رانلا يف ىراصنلاو دوهيلا نم الجر مكنم لجر لك لدب تلعح دقف مكسوؤر اوعفرا يدابع :نيدجاسلل يأ
 اذهب كوبأ كثدح دقل وه الإ هلإ ال يذلا هللاو :يل لاقف «زيزعلا دبع نب رمع ثيدحلا اذه تثدحف :ةدرب وبأ

 .ثيدحلا اذه نم لإ بحأ وه ًاثيدح ديحوتلا لهأ يف تعمس ام :لاقف «ناميأ ةثالث هل فلحف ؟ثيدحلا

 ىسوم 2,08 يفو :يراقلا لاق :خلإ الجر .يباحصلا سيق نب هللا دبع وهو ءيرعشألا ىسوم يبأ :هيبأ نع
 - .رانلا نم كّوادف اذه :لاقيف «رافكلا يم ذلخو ةمألا هله نع ديار زك لاا هللا ظعأ ةئائقلا موي ناك اذإ :ًاعوفرم



 525 هتمأ لئاضف نايب ةو6٠ ةلظ هعمأ لضف باتك

 نم لحجر لك ىلاعت هللا ىطعأ ةمايقلا موي ناك اذإ :ةياور يفو «رانلا نم كؤادف اذه

 موي ناك اذإ :ةياور فو «رانلا نم كوادف اذه :لاقيف ءرافكلا نم الجر ةمألا هذه

 كؤادف اذه :هل ليقف «باتكلا لهأ نم لحجر ةمألا هذه نم لحجر لك ىلإ عفد ةمايقلا

 .اهيديأب ااذع ةموحرم ةمأ ةمألا هذه نإ :ةياور يفو «رانلا نم

 ل هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ اا

 نأ نوضرتأ :لاق «معن :اولاق ؟ةنحلا لهأ عبر اونوكت نأ _ٍنوضرتأ ا 57
 مكدعب نمو متنأ

 ؟ةنحللا لهأ فصن اونوكت نأ نوضرتأ :لاق «معن :اولاق جلا لهأ ثلث اونوكت

 111111 اتا ا ااا اي ةنجلا لهأ إف اوشا :لاق (معن :اولاق
 اوحرفا

 نمؤم لك ىلإ ىلاعت هللا ثعب ةمايقلا موي ناك اذإ :ظفلب ىسوم يأ نع مكاحلاو ياربطلل ةياور يفو :اميأ لاقوك

 عماجلا" يف ام اذه :تلق .رانلا نم كؤادف اذهف ءرفاكلا اذه كاه !نمؤم اي :نمؤملل كلملا لوقيف ءرفاك هعم اكلم
 ."مكاحلا نيك" ىلإو ؛"ريبكلا يناربطلا مجعم" ىلإ هاّرع يطويسلا نكل «ريغ ال يراقلا ةدع غلبم وهو «يطويسلل "ريغصلا

 نب ةديرب نب ناميلس :ةديرب نبا .نيكرشملا نم الحر :هيفو [475417 :مقر] هجام نبا هاور :خ! لك ىلإ عفد
 ء[؟5 41 :مقر] يذمرتلاو ء[585/١ 25571١. :مقر] دمحأ هاور ثيدحلاو :خإ نوضرتأ .يملسألا بيصح

 نأ نوضرتأ ؟ةنحلا لهأ عبر اونوكت نأ نوضرتأ :ظفلب عوفر دوعسم نبا نع [478* :مقر] هحام نباو

 ؟ةنحللا لهأ عبر اونوكت نأ نوضرتأ :هظفلو «يرعشألا كلام يبأ نع يناربطلا هاورو ؟ةنحلا لهأ رطش اونوكت
 دبعو دمحأل ةياور يفو «ةنحلا لهأ رطش اونوكت نأ وجرأل هديب يسفن يذلاو ؟ةنجلا لما قولت اريوكت نأ نوفر

 2٠١١7 :مقر] يناربطلا ةياور قو ةدحا لهأ رطش اونوكت نأ وجرأل ينإ :رباج نع "هريسفت" يف ديمح نبا
 «كللذ رئابس نمانلا او: «قوناك نأ هيف نررتمو ةباك ةنحلا لهأ :هّدج نع هيبأ نع ميكح نب زب نع [ ١8)

 مكاحلاو 2٠١75٠ ١58/٠١[ :مقر] يتاربطلل ةياور يفو هللا ىلع اهمركأو اهريخ متنأ ةمأ نيعبس نوفوت متنأو

 .ًافص نونامث اهنم متنأ افص نورشعؤ ةئام ةنحلا لهأ :دوعسم نبا نع ١5/١ ١[ .”ا/هإ

 .ًالوطم دوعسم نبا نع نوميم نب ورمع نع [؟ 41 :مقر| يذمرتلا هاور :ةنجلا لهأ ثلث
 نباو [4785 :مقر] هجام نباو [؟ 51457 :مقر] يذمرتلاو [5417/5 .35795٠ :مقر] دمحأ هجرحأ :خلإ ةنجلا لهأ

 ءاذه ةديرب نع [؟7“ :مقر ]155/١. "هكردتسم" يف مكاحلاو [75459 :مقر ]4948/1١7« "هحيحص" يف نابح

 .ممألا رئاس نم نوعبرأو :هيفو ءىسوم يبأ نعو «دوعسم نبا نعو «سابع نبا نع "ريبكلا" يف يناربطللو



 25 هتمأ لئاضف نايب همز لك هتمأ لضف باتك

 .افص نونامث كلذ نم ىمأ ,فص ةئامو نورشع

 ةموحرم ةمأ يتمأ ن ! :دقلُك هللا لوسر لاق :لاق ةدرب يبأ نع ةفينح وبأ 1

 .لعقلاب :ةياور يف دازو ءايندلا يف اهيديأب اهيلذع

 لاق :لاق ىسوم يبأ نع ثراحلا نب ديزي نع دايز نع ةفينح وبأ -
 ةقالع نبا

 امف هانفرع نعطلا !هللا لوسر اي :ليق ءنوعاطلاو نعطلاب يتمأ ءانف كك هللا لوسر

 .ءادهش لك يفو :ةياور يفو «ةداهش لك يفو «نجلا نم مكئادعأ زخو :لاق ؟نوعاطلا
 نوعاطلاو نعطلا نم

 ةنحلا لهأ :ًاعوفرم هيبأ نع ةديرب نبا نع راثد نب براحم قيرط نم يذمرتلا هاور :خلإ فص ةئامو نورشع
 ثيدح اذه :لاق ء[5545 :مقر] ممألا رئاس نم نوعبرأو «ةمألا هذه نم اهنم نونامث فص ةئامو نورشع

 :لاق نم مهنمو «لسرم دك يببلا نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع ثيدحلا اذه يور دقو ءنسح
 دمحأل ةياور يفو :يراقلا لاقو ءنسح رائد نب براحم نع نانس يبأ ثيدحو «هيبأ نع ةديرب نب ناميلس
 ةنحلا لهأ عبرو متنأ فيك :دوعسم نبا نع ٠١76٠[ :مقر ]١78/١١« يناربطلاو [15548 :مقر «4ه7/١]

 متنأ فيك ءرثكأ كاذ :اولاق ؟مكل اهثلثو متنأ فيك ءملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟اهعابرأ ةثالث سانلا رئاسلو مكل

 نونامث اهنم متنأ فص ةئامو نورشع ةمايقلا موي ةنحلا لهأو ص هللا لوسر لاقف رثكأ كاذ :اولاق ؟مكل رطشلاو

 باسح ريغب ةنجلا نولحدي ثلثف «ثالثأ ةثالث ىمأ :كلام نب فوعي نع نارطلاو متاح يأ نبا ىورو ءافص

 :نولوقيف ةكئالملا يأت مث ءنوفشكيو ٠ ومساكن وو ةنللا و ولعالم 2 رهو ااميع ةويساك كركوك ىناتغتلو

 .هللا الإ هلإ ال :لوقب ةنجلا مهولخدأف انأ الإ هلإ ال اوقدص : هللا لوقيف ءهدحو هللا لإ هلإ كل :ةولوقي مهاندجو

 متنأ ام ,ةملسم سفن الإ اهلحخدي ال ةنحلا نإ :دوعسم نبا ثيدح يف ١5141[ :مقر] يذمرتلا دازو :ًافص نونامت

 .رمحألا روثلا دلج يف ءادوسلا ةرعشلاك وأ ,دوسألا روثلا دلج يف ءاضيبلا ةرعشلاك الإ كرشلا يف
 هلعلو ةيعالعلا وهو الصم كَوكَف هيبأ نع :حرشلا ةحسن فو ءالسرم نوكيف انتخسن ف اذه :ةدرب يبأ نع

 [477/8 :مقر] دواد وبأ هاور ثيدحلاو :خلإ يتمأ نإ .اندنع اهنع لوقنملا ةخسنلا يف خسانلا ملق نم طقس

 يف باذع اهيلع سيل ةموحرم ّيمأ :ظفلب ىسوم يبأ نع يناربطلاو [8777 :مقر «491/5] مكاحلاو يقهيبلاو

 َقيِذيَوأل :ىلاعت هلوقك نعفلاب مهنيب اميف :لتقلاب .ايالبلاو لتقلاو لزالزلاو نعفلا ايندلا يف امباذع امنإ ةرخآلا

 .ىسوم يِبأ نع يناربطلاو دمحأ هاور :خلإ يتمأ ءانق (10:ماعنألا) 4 ٍضْعَب َسْأَب ْمُكْضْعَب

 اكلهم نوكي نأ بلاغلا نكل ًاذفان نوكي ال هنأ الإ هريغو حمرلاب نعطلا دعولاك زحولا :خل! زخخو



 215 هعمأ لئاضف نايب هه 25 هتمأ لضف باتك

 يسوم نأ نع كانا نور للا يع نع ةيقلعا نب نلاخ نك ةقينح وب 1١

 دق نعطلا اذه ! هللا لوسر اي :ليقف «نوعاطلاو نعطلاب يتمأ ءانف :لاق دو يبنلا نع

 1 و لك ؛نجلا نم مكئادعأ زخو :لاق ؟نوعاطلا امف هانملع
 هثيدح نم مكاحلا هاور

 لابكلك] رقع نبا ع "طس وألا" فو يسوع أ نع "نكلا" ف ناربطلا هاور ةهنيعب ثيدحلا خا يتمأ ءانف

 .[7710 :مقر



 بلخم يذ لك لكأ نع يهنلا نايب هول ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 حئابذلاو ديصلاو اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 |بلخم يذ لك لكأ نع يهنلا نايب]
 ١ : هلللص اب 5 1 :

 راثد نبا

 .عاابسلا نم بان

 نب نسحلا قيرط نم اضيأ هاورو ؛مامإلا نع فسوي يبأ قيرط نم ينانشألاو يثراحلا هاور اذك :خاإ ةفينح وبأ

 نم ملسم هحرخأو :حيحص امهنم لكو ءرمع نبا نع عفان قيرط نم ةتسلا ىورو ءاذكه هنع يزاغملا يف دايز

 يلع ثيدح بابلا يفو 41١974 :مقر] سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نارهم نب نوميمو رشب يبأ قيرط
 ةتسلا جرخأو 52175٠[« :مقر] دواد وبأ هاور ديلولا نب دلاخ ثيدحو «"دنسملا دئاوز" يف دمحأ نب هللا دبع هاور

 يئاسنلاو 278٠07 :مقر دواد وبأو 2١4177 :مقر يذمرتلاو 2١9175 :مقر ملسمو ه٠ :مقر يراحخبلا]

 دنعو «عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىمن :ًاعوفرم ةبلعت يبأ نع [5717 :مقر هجام نباو 44875 :مقر

 .بلخم يذ :ةدايز عم هلثم سابع نبا نع دواد يبأو ملسمو دمحأ

 19٠١| :مقر] دواد يبأ ةياور يفو «ةبلعت بأ نع ةتسلا بتكلا باحصأ هاور هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاق :خلا ىف

 لاغبلاو ليخلا موحل لكأ نع ىمف التل هنأ :ديلولا نب دلاخ نع [؟9١/ :مقر] هجام نباو 577١[ :مقر] يئاسنلاو

 هجرخأ امل ؛ليخلا لكأب سأب ال :دمحمو فسوي وبأ لاقو «ةفينح وبأ لاق هبو «عابسلا نم بان يذ لك نعو «ريمحلاو

 ىمن" :لاق ١14١[ :مقر] هللا دبع نب رباح نع حئابذلا يف ملسمو «[5074 :مقر] ربيخ ةوزغ يف يراحبلا
 يف ةهاركلا ةفينح وبأ راتحا امنإ :لوقأ ."ليخلا موحل يف نذأو «ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ موي لع هللا لوسر

 ةعوضوم اهنألو «(:لحنلا») ؟ةَئيِزَو اهوُبْكْرَمِل َريِمَحْلاَو َلاَغبْلاَو َلْيَحْلاَو» :ىلاعت هلوقلو «ثيدحلا اذهل ليخلا موحل

 ةلباقم يف زاوجلا داري نأ ناكمإل 0! وأتلل لمتحم نذإلا ثيدح نألو ءمهألا رمألا اذهل رضم اهحبذ يف نذإلاف ,داهجلل

 . دكحخآ ةفينح وبأف ؛مرحلا بلغ اعمتحا اذإ حيبملاو مرحما نألو ؛عضاوملا هذه لاثمأ ف ريثك وه امك ةهاركلا ال ةمرحلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس اميف ثحبلا اذه ديعنسو «ةحيرصلا صوصنلا فلاخ هنأ يف هيلع نعط الف طوحألاب

 نالعاد ًاضيأ امهف بلعثلاو عيضلا امأو «درقو ليفو بدو بئذو رمثو دسأك ىوقتيو بانلاب ودعي :حلإ عابسلا نم

 مهنم ؛ةباحصلا نم ريثك هاور ثيدحلاو ءانفلاخ نمل افالخ اندنع امهنم ءيش حابي الف «ةيلكلاو مومعلا اذه يف

 بان يذ لك نع ىمت" :اعوفرم سابع نبا نع نارهم نب نوميم نع ديصلا يف ملسم هثيدح جرخأ اند سابع نبا

 - سابع نبا نم نوميم عام يف ناطقلا نبا ملكت دقو ١314[« :مقر] "ريطلا نم بلخم يذ لك نعو :عبسلا نم



 ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا نايب هه ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 نع رييخ موي ىف دك هللا لوسر نأ :رمع نبا نع براحم نع ةفينح وبأ 2-65

 .ريطلا نم بلخم يذ لك لكأ
 [ةيلهألا رمحملا موحلل لكأ نع يهنلا نايب]

 لكأ نع ُد هللا لوسر ىف :لاق يار نع عما يلأ نع ةفينح وبأ -65

 00 .ةيلهألا رمحلا موحل

 جرخأ ديلولا نب دلاخ مهنمو «"هدنسم" يف رازبلاو ,"هننس" يف دواد وبأ هاور امك ريبج نب ديعس امهنيبف -
 يذ لكو ءعبسلا نم بان يذ لكو ءاهماغبو اهليخو ةيلهألا رمحلا مكيلع مرحو :هنع اعوفرم دواد وبأ هثيدح
 ةرمض نب مصاع نع "هدنسم" يف دمحأ هثيدح جرخأ بلاط يبأ نب يلع مهنمو .[5805 :مقر] ريطلا نم بلخم
 جرمخأ هللا دبع نب رباج مهنمو ١7517[2 :مقر 1//2940] "عبسلا نم بان يذ لك نع ىمت" :اعوفرم هنع
 «"ريطلا نم بلخم يذ لكو «عبسلا نم بان يذ لك نع ىمن" :اعوفرم هيلإ هدانسإب "هرصتخم" يف 0 هثيدح

 يذمرتلاو ١977« :مقر ملسمو 2557٠ :مقر يراخبلا] ةتسلا ةمئألا هثيدح جرحأ نئيشخلا ةبلعت وبأ مهنمو

 يذ لك نع ىمن" :|":575 :مقر هجام نباو 24750 :مقر يئاسنلاو ٠07*«2 :مقر دواد وبأو 2١51 :مقر

 "مارح هلكأف عابسلا نم بان يذ لك نع ىمك" :اعوفرم ملسم هثيدح جرخأ ةريره وبأ مهنمو ."عبسلا نم بان
 ثيدحلا يف "بان يذ لك" ظفل يف مومعلاف ءدحاو ظفلب ثيدحلا اوور ةباحص ةتس ءالؤهف ١55[, :مقر]

 ءذخألاب ىلوأ مرحاف ملس ولو «هنم لزنأ هنوكل ؛نونظملا صوصخلا هضراعي الف ةياور عطقلا برقي ةلالد يعطق
 .[5/ا//١1١] "ةيانبلا" يف ام طقتلم اذه

 .رسنلاو رقصلاو نيهاشلاو يزابلاك :ريطلا نم .عبسلاو ريطلا عباصأ رفخ فرط :بلخت

 [اضيأ رخأ رابخأ هيفو «ةبلعت يبأ نعو رمع نبا نعو يلع نعو رباج نعو ءاربلا نع ناخيشلا هجرخأ] :خلإ ىف

 ءرمع نبا نع راثد نب براحم نع مامإلا ىورو «مامإلا نع نمحرلا دبع نب صفح قيرط نم يثراحلا هاور اذك

 دايز نب نسحلا قيرط نم ةحلطو يثراحلا هاور اذك ,”ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيح موي دنت هللا لوسر ىف" :لاق
 نب ناقاخو «لضفلا نب ميهاربإ قيرط نم يثراحلا هاور ؛كلذ لثم رمع نبا نع عفان نع مامإلا ىورو .مامإلا نع
 ءريكب نب سنويو «ىسوم نب هللا دبعو «مثيهلا نب ورمعو «ينامحلا ىيي يبأو «تايزلا بيبح نب ةزمحو «جاجحلا

 ,رانيد نب نامثعو ءورمع نب دسأو ءفسوي يبأو «ليذحلا نب , نازو ةديحات نب ريصت نب ىو« ئلاه وب بويأو

 «ةدايز هيفو هلثم د ئيشخلا ةبلعت يأ نع يماشلا لوحكم نع اضيأ مامإلا ىورو «مامإلا نع مهلك نيرخخآو

 - ًاضيأ مامإلا ىورو ؛مالك نشخلا نع لوحكم عامس يفو «مامإلا نع "راثآلا" يف نسحلا نب دمحم هاور اذك



 ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا هوه اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك
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 دمحم قيرط نم يعالكلاو «هنع "راثآلا" يف دمحم هاور «اهفابلأو رمحلا موحل يف ريخ ال :ميهاربإ نع دامح نع -

 لكأ لحي ال الأ :هعفر مادقملا ثيدح نم ئطقرادلاو 8٠١5"[ :مقر] دواد وبأ جرخأو .هنع يهولا دلاخ نبا

 ةهدحج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ هأورو ,يلهألا رامحلا الو (ع ابسلا نم بان يذ لك

 ([؟١١8 :مقر] "اهمحل لكأو ءاميوكر نعو «ةلالخجلا نعو «ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ موي ىمت" :هعفر

 موحل نع ىمت" :هعفر سابع نبا نع دهاحب ثيدح نم يمرادلا هاورو 1441417 :مقر] كلذك يئاسنلا هجرحخأو
 نبا الإ ةيسنإلا رمحلا ميرحت يف ءاملعلا نيب فالح ال :"ديهمتلا" يف ربلا دبع نبا لاقو «"ربيخ موي ةيلهألا رمحلا

 هللا ديبع ىور ؛سانلا هيلع ام هيف هنع حيحصلاو ؛كلذ يف فالتحا ىلع أسأب اهلكأب نايري ال اناك ةشئاعو سابع

 "ةيسنإلا رمحلا موحل نعربيخ موي ىمن" :هعفر سابع نبا نع دهاحمب نع شمعألا نع يروثلا نع ىسوم نب
 . .هنع دهاجم قيرط نم "نآرقلا ماكحأ" يف هوحن يواحطلا هاورو

 ءامب سأب ال هنأ ءاسنلا ةعتم يف يفي وهو سابع نباب رم هنأ :يلع نع ةيفنحلا نبا قيرط نم "ديهمتلا" يف يورو
 .هقيرط نم اضيأ يورو «"ربيخ موي ةيلهألا رمحلا موحل نعو ءاهنع ىف 225 هللا لوسر نإ" :هقف يلع هل لاقف
 ءاسنلا ةعتم نع ىف دلي هللا لوسر نأ هئات أرما كنإ :ىلع هل لاقف «ءاسنلا ةعتم يف سابع نباو يلع ملكت :لاق
 هثيدح جرخأ «بلاط يبأ نب يلع مهنم ةباحصلا نم ةعامج هاور ةلمجلابو ةيلهألا رمح لا موحل نعو «ربيخ موي

 «ربيخ ةوزغ يف يراخبلاو ,حاكنلا يف يلع نع امهيبأ نع يلع نب دمحم يبا نسحلاو هللا دبع قيرط نم ناخيشلا

 .اعوفرم هنع عفانو ملاس ىلإ ادنسم يراحبلا هثيدح جرخأ رمع نبا مهنمو «حئابذلا يف ملسمو

 ج رخأ ؛ئشخلا ةبلعت وبأ مهنمو ءاضيأ يراخبلا امهثيدح جرخأ «قوأ أ قب هللا دبعو بزاع نب ءاربلا مهنمو

 سواط نع دواد وبأ هثيدح ج رخأ «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع مهنمو ء[ةهو* :مقر] ًاضيأ يراخبلا هثيدح

 مهنمو 58١١| :مقر] "اهمحل لكأو ءايوكر نعو «ةلالحلا نعو" :داز هيفو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع
 هثيدح ج رخأ ءايردب ناكو طيلس وبأ مهنمو ءاعوفرم هنع دهاجم نع هدانسإب يواحطلا هثيدح جرخأ «سابع نبا

 ًاضيأ هثيدح جرخأ عشنا مهنمو ءاهموحلب ةالغملا رودقلا ءافكإ هيفو ءهنع هنبا نع هدانسإب يواحطلا ًاضيأ

 يذمرتلا هثيدح جرحأ «ةريره وبأ مهنمو «"هننس" يف اضيأ يقهيبلا هحرحخأو ءهنع نيريس نبا ىلإ هدانسإب يواحطلا
 هثيدح جرخأ ,مادقملا مهنمو .هححصو هنيسحو ءأضيأ "عابسلا نم بان يذ 8-1 مرح" :هيفو ١048 :مقر]

 رودقلا رسك :هيفو .ءناخيشلا هثيدح ج رخأ .عوكألا نب ةملس مهنمو «يوق هدانسإ :يههذلا لاقو «يقهيبلا

 :مقر] ملسمو «ربيخ ةوزغو حئابذلا ف [55174 :مقر] يراخبلا هثيدح جرحأ هد رباج مهنمو ءاهيف ام ةقارإو

 دلاخ مهنمو .ليخلا موحل يف نذأ :هيفو ءرباج نع يلع نب دمحم نع رانيد نب ورمع نع حئابذلا يف|إ 0١
 - :اعوفرم /7١5[ :مقر] هحام نباو 457١[ :مقر] يئاسنلاو [؟٠74 :مقر] دواد وبأ هثيدح جرحأ «ديلولا نب



 ضرألا شاشخ نع يهنلا نايب 65 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [ضرألا شاشحخ نع يهنلا نايب]
 .ضرألا شاشخ نع اني دا رع نبا نع اوم حولا 8

 عوفرم إس 11-11-10

 مكيلع مارحو :دواد يبأ ظفلو ءهجام نبا ظفل اذه "ريمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل نع ص هللا لوسر ىمن' -

 هجرخأو 98٠05[« :مقر] ريطلا نم بلخم يذ لكد ,عابسلا نم بان يذ لكو ءاهاغبو اهليخو ةيلهألا رمحلا
 - ةريره يبأ ثيدح يذمرتلا جرخأو «"هننس" يف نطقرادلاو ,"همجعم" يف يناربطلاو ,"هدنسم" يف دمحأ

 ءاضيأ .ديعس ياو. ةيراس“نب.ضابرعلا نع يورم هنأ ىلإ راشأو «يسنإلا رامحلاو ةمئحملا ركذ :هيفو ء[ ١489
 هيا ةيزالص وو هني ةضرافملا وكر دقاق ءاضأ سرفلا محل ةمرح يف حيرص دلاخ نع ريخألا ثيدحلا اذهو
 ثيدح نإف ءامهنيب ةضراعم ال :لاقي دقو .ةهاركلا تابثإ نأش وه امك ضراعتلا دنع ةهاركلا ىلإ رمألا راصيف

 .هيف ملكتم هلاجر نم ًاريثك نإف ,دلاخ ثيدح فالخب ناخيشلا هجرخأ حيحص رباج

 وهف تكسو هحرخأ دواد ابأ نإ :باوجلا يف لوقن «رباج ثيدحب هخسن يئاسنلاو دواد يبأك مهضعب ىعدا دقو

 ةحح ةنس نوكيف «روث نع ثيدحتلاب انهه حرص هنكل ًاسلدم ناك نإو وهف ةيقب امأو ءجاجتحالل حلاص هدنع نسح

 حلاصو ؛هريغو يراخبلا هل جرحأ يصمح ديزي نب روثو ؛مهريغو يئاسنلاو ةعرز وبأو متاح وبأو نيعم نبا هلاق اذك
 بركيدعم نب مادقملا هوبأو «قثو :لاقو «يبهذلا هركذ مادقم نب ىييو ."تاقثلا" ف نابح نبا هركذ ىيي نبا

 ؛لامتحالا درجمم لبقي الف خسنلا ثيدح امأو .هيف مالك ال ديج دانسإ مادقملا ىلإ ةيقب نم دانسإلاف يباحص

 يف لمعتسي امهلاثمأو "صخر"و "نذأ" :ظفلو «خيراتلاب ملعلا ىلع كلذ دمتعي مل ام يئاسنلاو دواد يبأ لوقب الو

 ىلإ اولصو ام مهنإ" :درو امك ةصمخملا ةلاح يف ةصخرلاو نذإلا نوكي نأ نكمبي اضيأو ءاضيأ :ةمرلا كيوي ةعلابألا

 ثيدحلا أطخب اذهب مزجي الف هيف فلتخم وهف ؟اهدعب وأ ربيخ لبق وه له دلاخ مالسإ امأو ."عايج مهو الإ ربيخ
 ةفكف ةحصلا ةبترم ولع ف رباح ثيدح نم لزنأ دلاخ ثيدح نأ ملس ول :لوقأ :"ةيانبلا" يف ئيعلا هلاق اذك

 .(8:لحتلا) كةئيِزَو اهوُبك رتل َريِمَحْلاَو ل لاَغبلاَو َلْيَحْلاَو# :ىلاعت هلوق هعم نأل ؛ةجحار كلذ عم ةفينح يبأ
 ةينآرقلا ةيآلا نأل ؛يواستلا ىلع ةضراعملا نكر دقعناف :انلق :ةهاركلا وأ ةمرحلا يف ًاحيرص سيل هنإ :تلق نإف

 امكف ءاقبس امك صيصختلاو ليوأتلا لامتحال حرصأب سيل رباج ثيدح كلذك ةمرحلا يف ةحيرص نكت مل امك
 ,طايتحالاو سايقلا اهدّيأو «ةيآلل دعاسمو دضاعم دلاخ ثيدح مث «ةيعطقلا ةوق انل كلذك حيرصتلا ةوق مكل
 تقفتا امم تسيل ةلأسملا هذه نأ ىلع ناححرلا نم ةريثك هوجو :انلق «حيبملا ىلع مرحما ةبلغب يلوصألا لصألاو

 .ًالصأ نعط الف هلكأ احابأ نابحاصلا لب ةيفنحلا هيلع

 اهلكأ مرحيف اهّماوه راغصو ءاهوحنو ريفاصعلا نم اتارشح ثلثمبو ءاخلا رسكب :يراقلا لاق :ضرألا شاشخ

 :ىلاعت هلوقل ؛لالح :كلام لاقو ,دوادو دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ لاق هبو ءاهي عفنلا مدعلا ءاهعيب حصي الو

 - «(40١:ماعنألا) © ريزتج مْحَلْوَأ أح وفْسَم امد َأَهْيَم َنوُكَينأ الإ هُمَحطَيٍمِعاَط ىَلَعامَرَحُم لإ يجوأ ام يف دجأ الن نقط



 نضرالا فاتح وض ضنلاا ل دعالا د اطسلاو ارضا و ةلفطتألا اك
 لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع يكملا ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ -5

 .ًالالح وأ ناك امرجم ةاش هيلعف ًاعدفض لتق نم كك هللا لوسر

 .ملعأ هللاو ءيقيقح ال يفاضإ رصحلاف ,هنوبيطتستو هنولكأت متنك امث هانعم :ءاملعلا نم هريغو يعفاشلا لاقو -

 «كلذ ريغو ليفلاو بلكلاو رمحلا موحلك تاروكذملا ريغ ءايشألا نم ريثك مبرحت نم درو امب خوسنم اذنه لوقا

 اهمعطت ملف ةره تطبر :"راحبلا عمجم" يف لاقو ءًاضيأ دحاولا ربخب صصحخيف ًاينظ ىقبيف ضعبلا صوصخم ماع وأ
 بوصأ اهماجعإو ةئثالثلا رهشأ ءاخخ حتف :اضيأ لاقو ءاتارشحو اهماوه يأ ضرألا شاشخ نم لكأت اهعدت ملو

 .ريطلا راغص :ليقو ؛ماوحلا يهو
 ركذ :ذفنقلا مكح يف ضرألا تارشح لكأ باب يف ةريره يبأ ثيدح نم دواد وبأ جرخأ :ضرألا شاشخ

 ني ارك هدرا جدا لإ نر يدك 14 ء[؟098 :مقر] ثئابخلا نم ةئيبح :لاقف دلك هللا لوسر دنع
 ىلع تارشحلا عيمج يف ةققحتم ةلعلا هذهو «(57١:فارعألا) © َتئاَبَحْلا ُمُهْيَلَع ُمَرَحْيَول :ىلاعت هلوقك «ثئابخلا نم

 .تارشحلا عيمج ىلع بحسنيو «ةلعلا مومعب مكحلا معيف دهتحما دهتجا ام

 ["سوماقلا" يف اذك «ةيربو ةيرمن ةباد ءدودرم وأ لقأ اذهو ءمهردو بدنجو رفعحو جربزك] :اعدفض لتق نم
 ندوب هكرقلا ةفش نب رامع نب دعم نب و عر اع ةهموللا 'يدع نبا لماك" يف هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاق

 دامح ةمجرت يف "يدع نبا لماك" يفو «هنم هلل ًاركذ رثكأ ءيش سيل هنإ :نايفس لاق ءًاعوفرم رباح نع ُْتُ يبلا
 هللا ةفاخغ نم رانلا يف اهسفن تقلأ ًاعدفض نأ :سابع نبا نع ةمركع نع يفعجلا رباج نع ىور هنأ :ديبع نب

 قو :"عدفضلا لتق نع ٌدتُي هللا لوسر ىمن" :لاقو «حيبستلا نم نهقيفن لعحو «ءاملا درب ىلاعت هللا نمواثأف ىلاعت

 نمحرلا دبع نع مكاحلاو [4705© :مقر] يئاسنلاو 4817١"[ :مقر] "دواد يبأ ننس"و "يسلايطلا دواد يبأ دنسم

 عدفضلا نأ ىلع لدف ؛"اهلتق نع هتك هاهنف ءاود يف عدفض نع هلأس ًابيبط نأ" لَك يبلا نع يميتلا نامثع نب

 الالخ وأ ًامرحم ءاوس اهلتاق ىلع ةاشلا بوحو لعلو هءاملا باود نم حيبأ اميف ةلخاد ريغ اهنأو ءاهلكأ مرحي
 يف يسلايطلا دواد وبأو ةيوهار نب قاحسإو دمحأ هاور بيبطلا ثيدح :لوقأ .اط ضرعتلا نع رحزلل

 ام ىوقأ وه :يقهيبلا لاقو ءهاحرخي ملو دانسإلا حيحص :لاق «ءبطلا يف ”كردتسملا" يف مكاحلاو .,"مهديناسم"

 يهنلاو «هلتق نع ىمف دلك يبلا نأل ؛عدفضلا لكأ ميرحت ىلع ليلد هيف :يرذنملا ظفاحلا لاقو «عدفضلا يف درو
 را ا ءدهدحلاو درصلاك هلكأ ميرحتل امإو «يمدآلاك ةمرحلل امإ تاناويحلا لتق نع

 :اعوفرم ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع هجام نبا ىور دق :لوقأ .ئيعلا لاق اذك رخآلا هحولا ىلإ افرصنم
 :اغوفرم نتابع حربا قع ةيتش در هللا كنع ني.هللا كيبَع غو + "دهدهاو ,ةلمنلاو ,عدفضلاو .درصلا لتق نع ىمن"

 .["؟١+ :مقر] ' ادرصلاو ءدهدهلاو «ةلحنلاو «ةلمنلا :باودلا نم عبرأ لتق نع ىف"

 ."عدافضلا لتق نع ىمن" :ًاعوفرم تامنع نبا نمسرلا دبع نع يمرادلا ور :جإ اهرخ



 بضلا لكأ مكح نايب هه ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [بضلا لكأ مكح نايبإ
 امل يدهأ هنأ :ةشئاع نع ةاؤسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -1/

 00 هب هل ترمأف لئاس ءاجف هلكأ نع اهاهنف دكت هللا لوسر تلأسف ءبض

 ناويح [شطعلا بهذي :ليق اميف همحلو «للولا هبشي يرب ناويح ةدحوملا ديدشتو ةمجعملا داضلا حتفب] :بض

 طقسي الو «ةرطق اموي نيعبرأ لك يف لوبيو ءاملا برشي الو ءادعاصف ةنس ةئامعبس شيعي :ليق «تارشحلا نم يرب
 دبع نع دواد وبأو «ةشئاع نع "هخيرات" يف ركاسع نبا جرخأ دقف] :خلإ هلكأ نع اهاهنف (يراقلا) .نس هل

 نع يناعنصلا دعس يبأ قيرط نم يئراحلا هاور اذك ["بضلا لكأ نع ىمن" :اعوفرم امهالك لبش نب نمحرلا

 نم يعالكلا هاورو «هنع دايز نب نسحلا قيرط نمو «هنع نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسحخ نبا هاورو «مامإلا
 نع دامح نع ةملس نب دامح قيرط نم "هدنسم" يف دمحأ هجرخأ ثيدحلاو ؛هنع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط

 !هللا لوسر اي :تلق «هنع هني ملو هلكأي ملف بضب دك هللا لوسر ينأ :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ
 قيرط نم يواحطلا هاورو «[؟١٠1437 :مقر ]٠١5/5. نولكأت ال امم مهومعطت ال :لاق ؟نيكاسملا همعطن الفأ

 .هوحنب ةملس نب دامح نع مهلك ميهاربإ نب ملسمو نافعو نوراه نب ديزي
 لاق «[71097 :مقر] "بضلا محل لكأ نع ىمن" :هعفر هذ لبش نب نمحرلا دبع ثيدح نم دواد وبأ ىورو

 نم وه :انلق «كاذب سيل :يباطخلا لاقو «لاقم امهيفو ةعرز نب مضمضو شايع نب ليعامإ هدانسإ ف :يرذنملا
 ا ل ا ل ا

 هثيدح ناك نييماشلا نع ىور اذإ ليعامسإ :انلق «ةجحب سيلو «شايع نب ليعامسإ هب درفت :يقهيبلا لاق ليش

 نأب هسفنب يقهيبلا فرتعا دقو ,ماشلا نم صمح نأل ؛يماش وهف يصمح مضمضو ءاوحرص امك ةجح ًاحيحص

 ؛هدنع حيحص وأ نسح وهف دواد وبأ هيلع تكس اذلو .مدلا نم ءوضولا كرت يف حيحص نييماشلا نع هثيدح

 .حيحص مهنع هثيدح نأ امهريغو نيعم نباو يراخبلا حرص دقو
 ثيدحلاف "نيحيحصلا" لاجر نم ريثك يف ةدوجوم ةفصلا هذهو ءمهي قودص هنأ هيف لوقلا ةلمجف مضمض امأو

 يعفاشلا بهذم وه امك هتحابإو هلح ىلإ انم يواحطلا بهذو مد ةهارك' ىلع ةثالدلا اقجنأ قفلا اذلو عيكص

 ةرغ و ىلقبلاب ريو انااا و عع راو اع نباو ديلولا نب «:دلاوح كودحت د ناخيشلا ةيلعا قنا اع الكلدعنا

 ةهارك ىلع لدتسي "هلكأ نع انام" ظفلبو ءاعكردع سرقألا وهو ميرحتلا ال هيزنتلا ةهارك وه راثآلا نم لصاحلا

 هنأب نسحلا نب دمحم ىلع درو ءانباحصأ نم يواحطلا همعز امك نيلكأت ال ام نيمعطتأ :هلوقب ال بضلا لكأ

 - .ةهاركلا نع ولخي ال لكألا نع يهنلا نأل كلذو ؛مالكلا درس ام رخآ ىلإ لئاسلا همعطت نأ نوكي نأ زوجي



 بضلا لكأ مكح نايب هه ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 ءدنسملا اذه يف يفكصخلا هجرحأ ثيدحلا اذه :اهنم «ةريثك بضلا ةهارك ىلع ةيعمسلا ةلدألا نأ ملعا -

 الب ةلصتم ةياور وهو ؛ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ مامإلا نع هدنسم يف يمزراوخلاو
 نم عاطقنالا ةهج نم مالك هيفو ؛ةشئاع نع ميهاربإ نع دامح نع مامإلا نع "أطوملا" يف دمحم هجرخأو (ةيرم

 ليسارم اميسال اندنع لوبقم ةقثلا يعباتلا لاسرإ نكل ؛ةشئاع نم عمسي مل :هقح يف ليق ميهاربإ نإ ثيح

 ثراحلا نع دئرم نب زيزع نع رابحلا دبع قيرط نم "أطوملا" يف دمحم هجرحخأ ام :اهنمو .ًاقلطم ةلوبقم يعخنلا

 ةيرم ال رابحلا دبعف دنسلا ةهج نم مالكلا امأو ؛عوفرملا مكح هل عمسلاب قلعتي اميف فوقوملاو ءافوقوم يلع نع
 نع لقن امك هقيثوت اضيأ هيف حجارلاف ثراحلا امأو دئرم نب بيرع هنأ رهاظلاف زيزع امأو «ةقث اقودص هنوك يف

 .هتياور يف ال هيأر يف الإ سيل هايإ هريغو يبعشلا بيذكتو ءيرصملا حلاص نب دمحأو نيعم نب ىي

 نب مضمض نع شايع نبا نع عفان نب مكحلا نع يئاطلا فوع نب دمحم قيرط نم دواد وبأ هجرحخأ ام :اهنمو
 محل لكأ نع ىمغ دك هللا لوسر نأ" :لبش نب نمحرلا دبع نع يناربحلا دشار يبأ نع ديبع نب حيرش نع ةعرز
 ةهج نم هدانسإ ف ملكت امو ءفرع ام ىلع نسح هدنع وهف «دواد وبأ هيلع تكسو ]51755 :مقر] "بضلا

 ([؟997 :مقر] مهي قودص :"بيرقتلا" يف رجح نبا لاقف مضمض امأ :لوقن مضمض ةهج نمو «شايع نبا

 قودص :"بيرقتلا" ف لاقف شايع نبا امأو ءاضيأ ةسداسلا ثيدحب لب ؛مهثيدحب جتحي نمت ةسماخلا ةبترملا نم وهف

 نع ىور اذإ شايع نباو :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاقو «[57* :مقر] مهريغ يف طلخم هدلب لهأ نع هتياور يف
 ءوضولا كرت باب يف يقهيبلا لاق اذك و ءامهريغو نيعم نب ىييو يراحبلا هلاق اذك احيحص هئيدح ناك نييماشلا

 ليبحرش نع شايع نبال يذمرتلا ححص دقو :ييعلا لاق ؛:ةجحب سيلو انهه لوقي فيكو «"هننس" يف مدلا نم
 .الصأ شوشغم ريغ ءالط ءاجو دانسإلا حص دقف «ةمامأ يب أ نع ملسم نبا

 نمحرلا دبع نع تاقتث هلاجر دانسإب اوجرخأ مهنأ ناربطلاو ىلعي يبأو رازبلاو ]١457/4[ دمحأ نع لقن ام :اهنمو

 0 ل ا ب ا يل فص كرا

 يفو ءاهانتفكف اهوئفكأف يه نوكت نأ فاحخأ ٍنإو تدقق ليئارسإ ي , نم ةمأ نإ :لاقف ٌدنك هللا لوسر جرح

 :هيفو «نمحرلا دبع ةياور نم يواحطلل "راثآلا ناعم حرش" نع "ةيانبلا" ف ف ييعلا هلقنو «عايح انإو :ةياور

 ريشي ثيدحلا اذهو ءاهوئفكأف هذه نوكت نأ ىشحأ نإ ضرألا يف باود تخسم ليئارسإ نب نم ةمأ هنإ :لاقف

 .ةهاركلا وأ يهنلاو ميرحتلل يفكي ًاضيأ ُدْك هل هابتشالاو فوخلا درحمب نأ ىلإ
 يردأ ال :لاقو ءهنم لكأي نأ ىأف بضب ٌدت هللا لوسر يأ :رباح نع ريبزلا بأ قيرط نم ملسم هحرخأ ام :اهنمو

 ينإ :لاقف دك هللا لوسر ىنأ ايبارعأ نأ :يردخلا ديعس يبأ نع ةرضن يبأ قيرط نمو ءتخسم يلا نورقلا نم هلعل

 - 55 هللا لوسر هادان مث ءاثالث هبجي ملف هدواعف هدواع :انلقف هبحي ملف :لاق ؛يلهأ ماعط ةماع هنأو «ةبضم طئاغ ف



 بضلا لكأ مكح نايب هآذو ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك
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 قريدي اود: مهعستف ليئازسا نبا عسا طش ىلغ كدطع أ نع لحو ّرع هللا كذا يبارعأ اي :لاقف «ةثلاثلا ف -

 يهنلا مدع ىلإ ريشي اذهو ١9149[« :مقر] اهنع ىمنأ الو اهلكآ تسلف اهنم اذه دلير ياو
 بهو نب ديز نع دواد وبأ هجرخأ ام :اهنمو .كلذ يف ةيفاك لك هتيشخو ءاندي نع ةهاركلا جرخي الف يعطقلا

 تباث نعو «يراصنألا ديزي نب تباث نع بهو نب ديز نع يئاسنلاو «[7792© :مقر] هوحن ةعيدو نب تباث نع
 ,[1481:نر] تحسم هنأ نإ !لاقف ينصب 25 ىلا نتا اليسر نأ ةهيفوا راع نين ءازلا نعو ةعيقوأ نبا
 تابثإ نم لقأ الف نسحلا ةجرد نم لزنأ الو «ةحيحص اهتماع بضلا لكأ عنم يف راثآو رابخأ اهناثمأو هذهف

 «ضرألا شاش نع يهنلا نم اعوفرم رمع نبا نع عفان نع مامإلا ةياور نم ّرم ام ىلع ًاضيأ درو دقو «ةهاركلا
 .يهنلا تحن لخديف اهماوه نم بضلاو

 هنأ :اهنمو ءانهه ققحتم تباث وهو ةلدألا ضراعت ىلع اهتابثِإ رادم نأ :اهنم «ةهاركلا تابثإ يف قرط انهه انلو

 ءارجإ :اهنمو «طايتحالاب ذخأ انلوق نأ :اهنمو ,لوصألا يف فرع ام ىلع مرحلا بلغ حيبملاو مرحما عمتجا اذإ

 ل ويصالا 3 ورق : ام ىلع خسنلل ًاليلقت هنع ارخؤم حيبملل ًاخسان مرحملا لعجيف «لوهحم خيراتلا نإف «خسنلا قيرط

 ةهارك ريدقت ىلع امأو ءانباحصأ دنع ميرحتلا ةهارك ريدقت ىلع هلك اذه مث ؛حيبملاو رظاحلا عامتجا ةدعاق يف

 .الصأ لاكشإ الف ءانيلإ بحأ هكرت "أطوملا" يف دمحم لوق هيلإ ريشي امك هيزنتلا
 نم يواحطلا هراتخاو ءرهاظلا وه امك يهيزنتلا يهنلا ىلع لمحي هنإف «عنملاو ةحابإلا تاياور قفاوتي اذه ىلعو

 نم ًاضيأ يواحطلا نأل ؛ًاقلطم ةيفنحلا ىلع نعط ال كلذ لك عمو ءبضلا لكأب ايل :لاقو» ءاقناحسأ
 تغلب ولو هغلبت مل ثيداحألا هذه نأ ةفينح يبأب نظلا نأ "ءايحإلا" نع لقن هنأ يراقلا نم بجعلاو «ءانباحصأ

 طاحأ هنأ ةفينح يبأب نظلا نسح نإف ءنظلا ضعب نم اذه نإ :لاق نأ الإ هباوج يف رصتقي ملو اهب لاقل

 نيب اعمج ةهاركلا ىلع هلمحو ؛ةمرحلا ىلع لادلا ثيدحلا حجر هنكل ةفيعضلاو ةحيحصلا نم ةفيرشلا ثيداحألاب

 كلذ يف رصقو تام كلذ يف صقتسي ملو هيلع درلا يف رابحألا فوتسي ملو «ةياردلاو ةياورلاب ًالمعو ثيداحألا

 روهمللا هيلع ةهارك الب هلكأ لح هنإ :"أطوملا حرش" يف يناقرزلا هلاق ام هنم بجعأو «مهفاف نسلتلا درحم ىلع

 امل ةشئاع د5 هيهنل ؛هركي :ةيفنحلا نم "ةيادهلا" بحاص لوقل فالح يواحطلا هححجر امك «ةعبرألا ةمئألاو

 دحأ نع حصي هنظأ ام :يوونلا لاق ,موق نع هميرحت ضايع ىكحو «هب جتحي الف فيعض هنكل ؛هلكأ نع هتلأس

 ري ملأ هلكأ اوهرك مهلك ةثالثلا انباحصأ نأ صن ثيح "راثآلا يناعم حرش" يف يواحطلا هلاق ام رظني ملأ :تلق

 دقو ءاهحيقنتو راثآلا يف هرظنب هلح هبهذم يواحطلا معن ؟"هئطوم" يف هب حرص دقو هتهاركب ةحفاط دمحم بتك

 ىوقأو ادنس حصأو رثكأ هراثآو لحلا رابخأ ذإ ؛رئاغلا رظنلاب ححارلا وهو "راثآلا ناعم حرش" يف مالكلا طسب

 هلاق امو «هراتخم يف يواحطلا هلاق ام هيلإ ريشي امك هيزنتلا ةهارك ىلع لمحلا ىلوألاف «ةرابع حرصأو ةلالد

 .هدانسإ ةفرعمو هقرط ةعجارم هل رسيتي مل هلعلو ؛هلاح تفرع دقف ةشئاع يف ثيدح فعض نم يناقرزلا



 ةملعملا بالكلا ديص نايب هلأ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 .نيلكأت ال ام نيمعطتأ هلي هللا لوسر لاقف

 [ةملعملا تناللكلا دي نايب |

 23210001 متاح نب نببيدع نع ماض نعوسارإ نعواخ ع ةفيح وبا ل
 ثراحلا نبا

 ريغ انع ذشي ملو همحل ةثالثلا انباحصأ هرك دق هلاثمأو ثيدحلا اذه نمو ؛ماعطإلا نم ءاتلا مضب :خلإ نيمعطتأ

 :يوونلا هلاق ام ةيلكلاب قهزو لطب انهه نمو .ههجو هللا مرك يلع نع ىور هنأ رذنملا نبا نع لقنو ءيواحطلا
 هاكح ام الإو «هتهارك نم ةفينح يبأ باحصأ نع يكح ام الإ هوركمي سيل لالح بضلا نأ ىلع نوملسملا عمجأو
 «صوصنلاب جوجحمف دحأ نع حص نإو دحأ نع حصي هنظأ امو ؛مارح وه :اولاق مهنأ موق نع ضايع يضاقلا

 فيك :لوقأ .هنع بجي ملو هيلع تكسو ءهلح ىلع عامجإلا نم يريمدلا نع يراقلا هلقن امو ءهلبق نم عامجإو

 لهأ ضعب هيف صخرف بضلا لكأ يف ملعلا لهأ فلتخا دقو :يذمرتلا لاق دقو «لوحفلا ءالؤه ىلع اذه يفح
 لاح تفرع دقف «عامجإلاو صوصنلاب جوجحمف :هلوق امأو .مهضعب ههركو «مهريغو و يبلا باحصأ نم ملعلا

 هقوف نمو «يوونلا وه جوجحملاف صوصنلاب امأو ؟هن» يلع ةفلاخم عم عامجإلا نيأو ؛عامجإلاو صوصنلاب ةيجوجحما
 «هيلإ ىغصي ال هاو لوق وهف لسن هل ىقيي الو بقعي ال خوسمملا نأب هملع لبق عراشلا يف نإ :لوق امأو هعبت نمو
 .صوصنلا هذه ةحص لثم حيحص تباث ريغ كلذ نأ ىلع ةلدألا نيب ًاقيفوت ماعلا كلذ صخي نأ نكمي هنإف
 دبع قيرط نم يئراحلا هاور اذك [كذ متاح نب يدع نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه] :خ! ةفينح وبأ

 لدعلا ةحلط هاورو «مامإلا نع مهلك يناسارخلا طاريق نب دامحو «ىسوم نب لضفلاو «يذمرتلا دلاح نب زيزعلا
 هتاكذ يكاردإ لبق بلكلا هلتق ديص نع 6 هللا لوسو كلاب" :ظفلب ارم مامإلا نع مساقلا قيرط نم

 ؛هنع ”هدنسم" يف دايز نب نسحلا اذكو «مامإلا نع "راثآلا" يف نسحلا نب دمحم اذكه هاورو "هلكأب ىئرمأف

 ملسمو «2541/ا :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرحأو ؛مامإلا نع يهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا اذكو

 :مقر] هجام نباو [470 :مقر] يئاسنلاو 57١ ١[ :مقر] يذمرتلاو [58417 :مقر] دواد وبأو ١979[ :مقر
 نع مامإلا نع امهالك دايز نب نسحلاو ”راثالا" يف دمحم ىورو ءيدع نع ثراحلا نب مامه ثيدح نم

 ْ .لكأت الف ملعم ريغ كبلك كسمأ اذإ :لاق ؛ميهاربإ نع دامح

 نأ لبق بلكلا هلتق اذإ ديصلا نع ُدتُي هللا لوسر لأس هنأ" :يدع نع ميهاربإ نع دامح نع ًاضيأ مامإلا ىورو
 نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاور اذك ءاملعم :ةياور فو "املاع ناك اذإ هلكأب هرمأف هتاكذ كردي

 نب دمحم نب ميهاربإ قيرط نم مامإلا ىورو «ةذوخأم يعخنلا ليسارمو ؛هنع نسحلاو دمحم اضيأ هاورو «مامإلا

 براحم نب حابصلا قيرط نم ةحلط هاور اذك «لتق نإو حراجلا كيلع كسمأ ام لك :ظفلب هعفر يدع نع رشتنملا
 - ايدع كردي مل ميهاربإ نأل :تلق ."هيبأ نع" ظفل ميهاربإ دعب دنسلا نم طقس هنأك :اغبولطق نب مساقلا لاق ؛هنع



 ةملعملا بالكلا ديص نايب 2, ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 لكأتف ةملعملا بالكلا ثعبن أ 01 ]هلل سرك ةعنااوع 97 ا لوسو هكلاس لاق

 يان للا ام اهيلع هللا مسا تركذ اذإ :لاقف ءانيلع نكسمأ امم

 تيمر اذإ :لاق «ضارعملاب يمري اندحأ !هللا لوسر اي :تلق «لتق نإو :لاق ؟لتق نإو

 .لكأت الف هضرعب باصأ نإو ءلكف قرخف تيمسف

 ,ه41لا/ :مقر يراخبلا] ناخيشلا قير ذاشقم اقع قيودا و7 قرارلا ةقن : دعب ةجح اندنع عطقنملا نكل -

 .اعوفرم يدع نع يبعشلا قيرط نم [7704] هجام نباو [؟ 4417 :مقر] دواد وبأو ١3175[ :مقر ملسمو
 يدع نع ثراحلا نب مامه نع يعخنلا ميهاربإ نع رمتعملا نب , روصنم قيرط نم يراخبلا هحرخأ :إ ثعبن انإ

 ؟لتق نإو :تلق «كيلع نكسمأ ام لك :لاق «ةملعملا بالكلا لسرن انإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق هنأ :متاح نب

 ايركز قيرط نمو ءلكأت الف هضرعب باصأ امو ءقرح ام لك :لاق ؟ضارعملاب يمرن انإو :تلق «نلتق نإو :لاق
 همم تابمأ امور دلكف هديك تاضأ ان »لاق: «نطازغلا ديض_ عع 28 ىلا: تلاضا#لاق يده نع ىعشلا قع
 عم تدجو نإو «ةاكذ بلكلا ذحأ نإف ءلكف كيلع كسمأ ام :لاقف «بلكلا ديص نع هتلأسو ءذيقو وهف

 كبلك ىلع هللا مسا تركذ امنإف ؛لكأت الف هلتق دقو هعم هذخأ نوكي نأ تيشحف هريغ ايلك كيؤاك أ كيك

 .هريغ ىلع هركاذت مو
 اذإ :لاقف «ضارعملا نع فت هللا لوسر تلأس :لاق «يدع نع يبعشلا نع رفسلا يأ نب هللا دبع قيرط نمو

 كبلك تلسرأ اذإ :لاق ؟يبلك لسرأ :تلقف .لكأت الف ذيقو هنإف لتقف هضرعب باصأ اذإف ءلكف دحب تبصأ

 يبلك لسرأ :تلق .هسفن ىلع كسمأ امنإ كيلع كسمي مل هنإف ,لكأت الف :لاق ؟لكأ نإف :تلق ءلكف تيمسو

 نع نايب قيرط نمو ءرخخآ ىلع مست ملو كبلك ىلع تيمس امنإ كنإف «لكأت ال :لاق ؟رخآ ابلك هعم دحأف
 كبالك .تلسرأ اذإ :لاقف «بالكلا هذمب ديصن موق انإ :تلق دل هللا لوسر تلأس :لاق ؛يدع نع يبعشلا
 هكسمأ امنإ نوكي نأ فاحخأ ىإف «ءبلكلا لكأي نأ الإ نلتق نإو مكيلع نكسمأ ام لكف هللا مسا تركذو ةملعملا

 يف نورخآلا ةمئألا هجرحأ اذه وحنو .( 7 :هقر] لكأت الف اهريغ نم بالك 08 نإو «ةسفنا ىلع

 كد ماس نب يدع لع مهنساو مهحاحصا
 تدذعأ اذإو «ترحزنا اهرجز اذإو «هتبلط ديصلا ىلع اهبحاص اهارغأ اذإ متي اهميلعت :خ2إ ةملعملا بالكلا
 ثالث كلذ رركتو «هبقع وأ هلتق لبق هتوشحو هدلجك هوحن وأ همحل نم لكأت الف ءاهبحاص ىلع هتسبح ديصلا

 َنُكَسْمَأ امم اوُلكف هللا ُمُكَمْلَع امم َّنُهَنوُمَلَعُ َنيِبَلكُم حِراَوَجْلا َنِم ْمُتْمَلَع اَمَو» : ىلاعت ةلوق هيفا لضألاو «تارف
 :مقر ء7307/4] مكاحلاو ]١57/4[ دمحأ دنعو لإ تيمسف .(؛:ةدئامل) كهّيلَع هللا َمْسا اوُرُكْذاَو ' 1

 لجو د لا عشا ركنا هك اني مقل بدا[ 5 ةقر] تجلس باو [1004: قر راح يأن[:



 كمسلا مكح نايب همم ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [كمسلا كح نايبإ

 2 ْ . . . و هللا لوسر لاق :لاق ءديعس يبأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ -8
 يردخلا يثوعلا

 هحولا اذه نم ةبيش يبأ نبا جرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع ىسيع نب ىيي قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ لاق

 ةيمأ نب ليعامسإ نع يفئاطلا ميلس نب ىيي نع ةدبع نب دمحأ قيرط نم دواد وبأ جرحأو ,ديعس يبأ ىلع افوقوم

 هيف تامامو ,هولكف هنع رزج وأ رحبلا ىقلأ ام لك هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع

 :دواد وبأ لاقو «[71417 :مقر] دانسإلا اذهبي هجام نبا ثيدحلا جرخأو 8١٠"[« :مقر] هولكأت الف افطو

 اضيأ ثيدحلا اذه دنسأ دقو ,رباج ىلع هوفقوأ ريبزلا يب أ نع دامحو بويأو يروثلا نايفس ثيدحلا اذه ىورو

 ل5 يبلا نع راو ورا و أ نع بئذ يبأ نبا نع فيعض هجو نم
 ةيمأ نب ليعامسإ يفو .همهو ةرثك ةهج نم ميلس نب ىي يف :لوألا دانسإلا يف رومأ ةثالث يف انهه مالكلا نأ ملعا

 نع ئيعلا باحأف «ريبزلا بأ نم بئذ يبأ نبا عامس مدع ةهج نم :يناثلا دانسإلا يفو «كورتم هنإ ثيح نم

 نيعم نبا نع هباتك يف ناطقلا نبا لقنو «عفرلا هيف دازو ةقث وهف ناخيشلا هل جرحأ ميلس نب ىيحب نأب لوألا

 ةيمأ نب ليعامسإ ثيدحلا كورتم نأب يناثلا نعو هيف سانلا ملكت كلذ لجأ نم ءيش هظفح يف نكل ةقث وه :لاق

 نأ ثلاثلا نعو «هتقبط ف سيل يزوجلا نبا نظ يف يذلاو ,يومألا يشرقلا ةيمأ نب ليعامسإ اذهو «تلصلا وبأ

 ءاديدش ًاراكنإ كلذ ملسم ركنأ دقو ءعامسلا توبث دانسإلا لاصتال طرتشي هنأ يرامخبلا بهذم ىلع ئبم اذه
 نامز كردأ بئذ يبأ نباو ءعامسلاو ءاقللا ناكمإ لاصتالل يفكي هنأ هيلع قفتملا نأو :عرتخم لوق هنأ معزو

 يريبزلا دمحأ وبأ مهفلاحخو :لاق ءافوقوم رباج نع ريبزلا بأ نع يروثلا نع ةعامج هاور :"ننسلا" يف يقهيبلا لاقو
 نم ةئيحج زاوجلا ؛فقولل ةفلاخم ريغ هدايز عفرلاو ةَقث دمحأ وبأ :انلق (هيف مهاو وهو اعوفرم يروثلا نع هاورف

 يقهيبلا دنسأ مث «ةلوبقم ةقثلا ةدايزو اد د سد انهو فققاو ةزاناو كيو فر وباع قوك نأ و ناشر
 ليعامسإ نع هريغ هاور دقو عظفحلا ئيس مهولا ريثك :ىبي لاق «ريبزلا يبأ نع ليعامسإ نع ميلس نب ىيي نع

 ءمهفقو هتدايز فاني ملو فلاخي مل اذإ هتدايز اذكو 14 ا يم اع نوكي نأ هرمأ ةياغ ىبب :انلق ك7

 (ئطقرادلا هاور امك شايع نب ليعامسإ وه ريغلاف هريغ هاور :لاق امو ّنم امل ؛ادهاش حلصي هفعض ملس ولو
 شايع نبا ةياورو ءيزاجح يكم ةيمأ نب ليعامسإ نأ عم تاقثلا ةفلاخم نيأف ؛هسفن يقهيبلا هب جنحي ال اذه ليعامسإو

 زيزعلا دبع نع يقهيبلا هاور ثيدحلا اذه مث «هريغو نيعم نبا هقثو ةقثف ميلس نب ىي امأو :ةكورتم زاجحلا لهأ نع

 هنأب يئيعلا هنع باجأو ءهب جتحي ال هنإف «زيزعلا دبعب هفعضو ءاعوفرم رباج نع ناسيك نب بهو نع هللا دبع نبا
 - ؛ةكم ليزن يفئاطلا ميلس نب ىجي :لوقأ .هدنم ححصو هنع ًاثيدح ماكحألا باوبأ يف "كردتسملا" يف مكاحلا جرحأ



 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 .لكف ءاملا هنع رزج ام

 [دارحجلا لكأ مكح نايبإ
 لص هللا لوسر لاق :لوقت درجع تنب ةشئاع تعمس :لاق ةفينح وبأ -

 .همرحأ الو هلكآ ال دارحلا ضرألا يف هللا دنج رثكأ

 نب 9 نب ديعس نب ورمع نب ةيمأ نب ليعامسإو «[257 :مقر] ظفحلا ئيس قودص :"بيرقتلا" يف لاق -
 «دواد أ هلاق ام ملس ول :لوقأ مث | :مقر] ةسداسلا نم تبث ةقث *”ييرقتلا" يف لاق «يومألا ةيمأ

 وهو «نآرقلا صن نم ردابتملا رهاظلا فالح هنأل درا كح ل وورلا اذهف راج ىلع دقو احجصو

 الإ نوكي ال هفالحو ,داهتحالل قفاوملا وه لحلاف ,(8<:ةدئامل) خمكل اعاَنَم هماعط و رحببلا ا 2 لجأ# :هلوق

 يل ا يعول رولم تراسل نب تكا نع نرش فالكل هكا سب ةقررك هنأ ملغا ف اع ومسم

 هحرخأ ام ىلع يرهزلاو سواطو يعخنلاو ءاثعشلا وبأو بيسملا نبا مهنم نيعباتلا نمو .دتث# سابع نباو بلاط

 نع دامح نع ةفينح يبأ قيرط نم "راثآلا باتك" يف دمحم هجرخأو ؛"امهيفنصم" يف قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا
 :طوخألاب دعا اضيأ انهه انلوق ةلكطابو | 53/55] "ةيانبلا" يف ئيعلا هلاق اذك «هلوق نم ميهاربإ

 ثيدح نم يذمرتلا جرخأ :خلإ ءاملا هنع .يفاطلا ريغ وه وأ «ءاملا هنع فشكنا توح لكأ يأ خا رزج ام

 يف يواحطلا ةياور يفو .هولكأت الف ايفاط اتيم هومتدجو امو .هواكف يح و وهو هومتدطصا ام : قفلت اعوفرت راج

 4 ابرق دانا رت ايفا فلاش تاير راك ىقلأ امو ءلكف رحبلا هنع رزح ام : "نآرقلا ماكحأ"

 نع "ملعلا عماج" يف ربلا دبع نبا هلقن تباث درجع ةنبا نم مامإلا عامسو ءورسح نبا هاور اذك :خلإ هلكا ال

 ,دارجلا نع © 2 هلا لوسر لعس :لاق «ناملس نع يدهنلا نامثع يبأ قيرط نم دواد وبأ هاورو «نوعم نب ىيي

 نامثع يبأ نع هبا قت ردتفلا هاورو :دواد وبأ لاق +8١"[« :مقر] همرحأ الو ا :لاقف

 :مقر] يراخبلا جرأو هللا دنج رثكأ :لاق :هيفو «هلثم رحخآ قيرط نم هجرخأو ,ناملس ركذي مل 25 يبنلا نع
 هللا دبع نع يذمرتلا هلاق امك ًاضيأ نادقو :لاقيو «دقاو همساو ,يدبعلا روفعي يبأ نع ةبعش نع هريغو [ف 6
 وبأ :نايفس لاق :يراخبلا لاق "دارجلا هعم لكأن انك تاوزغ عبس لع يبلا عم انوزغ" :لاق «قوأ يبأ نبا

 اذه روفعي يبأ نع ةنييع نب نايفس اذكه :يذمرتلا لاقو «قفوأ يبأ نبا نع روفعي يبأ نع ليئارسإو ةناوع

 يبرعلا نبا هصحنو .دارجلا لكأ لح ىلع عامجإلا 5 لف حس كرت يوونلا لقن دقو «ثيدحلا
 .الف الإو ءلح هسأر تعطق نإ كلام بهذم صخلمو ءضحملا ررضلا نم هيف امل ؛سلدنألا دارج ريغب
 هذه لعل :لوقأ ءانعم هلكأيو :بطلا يف ميعن وبأ دازو :فوأ يبأ نبا ثيدح يف "داشرإلا" يف لاق :همرحأ الو

 .هيف ةبغر ثودحل ؛دعب هلكأ هلعلف .همرحأ الو هلكا ال :هلوق دعب ةصق



 دارجلا لكأ مكح نايب هوه ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 نم اريعب نأ :جيدخ نب عفار نع ةعافر نب ةيابع نع ديعس نع ةفينح وبأ 1

 اولأسف «هلتقف باصأف مهسب لحر هامر هوذحأي نأ 2 لا ةقدصلا لبإ

 اوعنصاف اهنم متيشح اذإف ءشوحولا دباوأك دباوأ "نإ :لاقو «هلكأب رمأف 325 يبا

 نب ورمعو نايفس نع ملسم هاور :خلإ جيدخ نب عفار .يروثلا نايفس دلاو يروثلا قورسم نبا :ديعس نع
 بهذو رفن :لادلا ديدشتو نونلا حتفب| :خلإ لن .ديعس نع ةبعشو ملسم نب ليعامسإو ةدئازو ءامهيبأ نع ديعس

 نب ةزمحو ديزي نب دوراحلاو ميهاربإ نب يكم قيرط نم يثراحلا هاور اذكه «برهو ّرف يأ [ادراش ههجو ىلع
 هنأ ريغ مامإلا نع مكحلا نب مساقلا قيرط نم ًاضيأ هاورو مامإلا نع مهلك ىسوم نب هللا ديبعو تايزلا بيبح

 دباوأك :هلوق ىلإ مامإلا نع رهسم نب يلع نع ةبيش يبأ نب نامثع قيرط نم اضيأ هاورو ءاذكه اوعنصاف :لاق

 نب ديعس نع يأ دانسإلا اذمب ثيدحلاو «ةناوع يبأ نبا قيرط نم اذه نم لوطأب رفظملا نبا هاورو ءشحولا
 هاور جيد نب عفار هدح نع عفار نب ةعافر نب ةيابع نع يروثلا نايفس دلاو نايفس يبأ يروثلا قورسم
 يبأ قيرط نم لوألاف «"شحولا ةلزنمب وهف مئاهبلا نم دن ام باب" يفو ؛"ةحيبذلا ىلع ةيمستلا باب" يف يراحبلا
 ًالبإ انبصأف عوج سانلا باصأف «ةفيلحلا يذب دي يبلا عم انك :هظفلو «ديعس نع يركشيلا حاضولا ةناوع
 ءتئفكأف رودقلاب رمأف كفي يبلا مهيلإ عفدف ءرودقلا اوبصنف اولجعف «سانلا تايرخأ يف دي يبلا ناكو ءًامنغو

 لحر هيلإ ىوهأف مهايعأف هوبلطف ةريسي ليح موقلا يف ناكو «ريعب دنف ريعبب منغلا نم ةرشع لدعف ءمسق مث
 يأ] لاق ءاذكه هب اوعنصاف مكيلع ّدن امف «شحولا دباوأك دباوأ مئاهيلا هذمل نإ :ُي يبلا لاقف ءهسبحف مهسب

 مدلا رمغأ ام :لاقف ؟بصقلاب حبذنفأ ىدم انعم سيلو ءادغ ودعلا ىقلن نأ فاخنو وجرنل انإ :يدح لاقو :[ةيابع
 ؛ةيدَع عمج]ىدمف رفظلا امأو ؛مظعف نسلا امأ نع مكربخأسو ءرفظلاو نسلا "نسل لكف هيلع هللا هد <ذو

 ادغ ودعلا اوقال انإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق :هظفلو ءقورسم نب ديعس هيبأ نع نايفس 56 نم :يناثلاو
 مدلا رمنأ ام [مدلا ليسي امي هحبذت يذلا كلهأ ئعملاو «نيري نارأ نمإ نرأ وأ لجعا :لاقف ءىدم انعم تسيلو

 اهنم ّدنف منغو لبإ بن انبصأو «,ةشبحلا ىدمف رفظلا امأو مظعف نسلا امأ كثدحأسو ءرفظلاو نسلا سيل .ءلكف

 هب اولعفاف ءيش اهنم مكبلغ اذإف ءشحولا دباوأك دباوأ لبإلا هذحل نإ :َُي لاقف :هسبحف مهسب لحر هامرف ريعب
 نأ ملعا مث .ةفلتخم ظافلأب هلوطب ةعبرألاو ملسم نم ةتسلا ةيقب هحرخأ اذكو 550.5[2 :5494 :مقر] اذكه

 زاوج ىلإ ريشي ثيدح اذهو «نيلصفنملاب اوزوجو «نيلصتملا ىلع اممب حبذلا نع يهنملا رفظلاو نسلا اولمح ةيفنحلا

 .مهفاف اهريغو رثبلا يف اهنم ىدرت اذإ امك ةيسنإلا مئاهبلل ةيرارطضالا ةاكزلا

 .سنإلا نم ةرفنو ًاشحوت يأ :دباوأ



 ةمثجما نع يهنلا نايب 55 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 لحجر هامرف ّدن ةقدصلا لبإ نم ًاريعب نإ :ةياور يفو «هولك مث ريعبلا اذه متعنص ام لثم
 شحولا دباوأك دباوأ امل نإف هولك :لاقف هلكأ نع دك يبلا لئسف لتقف مهسب

 | ةمثحبا نع يهنلا نايب |

 .ةمثجما نع ىف دلني هللا لوسر نأ :رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -

 .لإ ديعس نع صوحألا يبأ قيرط نم دواد وبأ هاور :خلإ ةياور ينو .يناربطلا دنع امك هولكو يأ :متعنص ام لثم
 ربصت يلا يهو ١[« 4077 :مقر] "ةمثجلا لكأ نع ىمن" :ظفلب ءادردلا يبأ نع يذمرتلا هاور] ب
 مرح كلذ نم تتام اذإف «ريطلاب ةصاخ وأ ؛يمرلل ًاضرع لعجتو طبرت لا لوعفم مسا ليعفتلا باب نم [لبنلاب

 نع ةبعش قيرط نم "ةمثحملاو ةروبصملاو ةلثملا نم هركي ام باب" يف يراخبلا هاور ثيدحلاو ؛ةذوقوم اهنأل ؛اهلكأ
 وأ اناملغ: فارق بوي نب هكللا قلع سنا غب تلحخد ا

 يف ملسم هجرخأو ,[051 :مقر] "هئاهبلا ريصت نأ ٌدْتي5َ يبلا ىمن" :سنأ لاف ءافومري ةحاحد اوبصن انايتف
 ىيحي قيرط نمو ؛[85١7 :مقر] هحام نباو 18١5[, :مقر] يحاضألا يف دواد وبأو ١555[« :مقر] حئابذلا
 .هعم مالغلابو اب لبقأ مث اهلح بح رمع نبا اهيلإ ىشمف ءاهيمري ةجاجد طبار ىيي نب نم مالغو :كيعَسا قب
 .لتقلل اهريغ وأ ةميهي ربصت نأ ىف ني يبلا تعمس ينإف «لتقلل ريطلا اذه ربصي نأ نع مكمالغ اورحجزا :لاقف

 اوقرفت رمع نبا اوأر املف ءافومري ةجاحد اوبصن ةيتفب اورمف رمع نبا دنع تنك :لاق «ريبج نب ديعس قيرط نمو
 لاهنملا قيرط نمو «ةبعش نع ناميلس هعبات ,"اذه لعف نم نعل ُدكي يبلا نإ" ؟اذه لعف نم :رمع نبا لاقو ءاهنع

 نع نابع نبا نع دعس نع :يدع لاقو ؛"ناويحلاب لثم نم ُدُي يبلا نعل" :رمع نبا نع ديعس نع ورمع نبا
 ءاضرغ حورلا هيف اعيش اوذختت ال :ظفلب [44544 :مقر] يئاسنلاو ١5517[ :مقر] ملسم هاورو 8 يبنلا

 نبلو «ةمثحلا نع ىمن 225 يبلا نأ" :سابع نبا نع ةمركع نع ةماعد نب هداتق يبأ قيرط نم يذمرتلا ىورو
 ,ورمع نبا نع بابلا فو :لاقو .هحّحصو هنّسحو 21١815 :مقر] "ءاقسلا يف نم برشلا نعو «ةلالحلا
 .ةمدحملا لحت ال :اعوفرم ةبلعت يبأ نع [4 478 :مقر] يئاسنلا ىورو

 اولثمت ال :لاقو ءكلذ هركف لبنلاب ًاشبك نومري مهو سانأ ىلع ني هللا لوسر رم :لاق ءرفعج نب هللا دبع نعو
 هللا نعل :هنع قيرط فو «"اضرغ حورلا هيف كيش ذختا نم 05 هللا لوسر نعل" :رمع نع ريبج نب ديعس نعو «مئاهبلاب
 لثم سنأ نعو «يذمرتلا ثيدح لثم سابع نبا نع ةمركع نعو ؛هوحن سابع نبا نع ديعس نعو «ناويحملاب لثم نم
 وبأ لاق «"ةبادلا ربص نع ىمن" :اعوفرم بويأ يبأ ثيدح مث «رمع نبا ثيدح يمرادلا ىورو «يراحخبلا ثيدح
 .ةروبصملا ةمثحملا :يمرادلا لاقف «ةمثحبا نع ىهن :اعوفرم سابع نبا نعو ءاّمربص ام ةحاجد تناك ول :بويأ
 ."لبنلاب ربصت ىلا يهو ةمثحما لكأ نع ىف" ظفلب ءادردلا بأ نع يذمرتلا هاور :ةمئجم ا



 هريغو رجحلاب حبذلا مكح نايب هكاب ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [هريغو رجحلاب حبذلا مكح نايب]
 16 يتلا تأ للا ني ةيعك نأ ةريغ ىلا نع عفا نع ةفيس وأ كومو

 000 ةيعار اهل تناك ةمينغ نإ ا!هللا لوسر اي :لاقف
 ةأرما وأ ةمأ

 نب دمحم لاق ؛مامإلا نع امهالك نسحلا نب دمحمو مكحلا نب مساقلا قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ ةمينغ نإ

 دامح نب ثيللا قيرط نم ةحلط هاور اذكهو «ريمع نب كلملا دبع عفان نيبو هنيب ةفينح وبأ لحخدأ اميرو :نسحلا

 مامإلا باحصأ نم ةعامج قرط نم ورسم نبا هاور «عفان نع ريمع نب كلملا دبع نع مامإلا نع فسوي يبأ نع
 دينافلا" يف يطويسلا هاورو «"أطوملا" يف كلام هحرخأ ثيدحلاو ءجيرج نبا نيعي ركب يبأ نب كلملا دبع هيف :اولاق

 ءرمع نبا نع عفان نع كلام نع ةفينح وبأ انثدح :لاق «ينرعلا مكحلا نب مساقلا قيرط نم "ديناسألا ةوالح يف

 اهتحبذف توملا ةاش ىلع تفوختف همنغ يف ىعرت تناك هل ةيعار نع هلأسف دلي يبلا كلام نب بعك ىتأ" :لاق

 فكنتسم ريغ انمامإو «ةنس رشع تسب هنم رغصأو ةفينح يبأ ةذمالت نانسأ يف اكلام نإف ءرغاصألا نع رباكألا

 نم كلام مث ؛ميهاربإ نب يكم نع هل ةياورلا ذحأك هتيشاغ نم ةذمالتو هتيشاح نم ذخألا نع فنأ خماش الو

 ةياورلا نم نف رغاصألا نع رباكألا ةياور مث «"انمامإ بقانم" يف يككملا يمثيلا رجح نبا هب حرص امك هتذمالت

 نع عفان نع كلام ثيدحلا يف هخيش نع "أطوملا" يف دمحم هحرحأ ثيدحلاو «ظافحلل لئاسرو فيناصت هيف

 ا ا

 ممر 1 رطل و دج را اولا 22

 ثعب وأ 5 يبنلا ىتأف ءهلأسي نم هيلإ لسرأ ىح وأ «هلأسأف دي يبلا نآ يح هولكأت ال :هلهأل لاقف ءاهتحبذف
 بعكل ةيراج نأ" :هللا دبع ربخأ ةملس نيب نم لجر نع عفان نع ةيريوج قيرط نمو ."هلكأب تدك يبلا رمأف «هيلإ

 اوركذف هب اهتحيذف أرجح ترسكف ةاش تبيصأف عْلَسب وهو قوسلاب يذلا ليبُحلاب هل ًامنغ ىعرت كلام نبا
 نأ" :لكُي يبنلا نع هللا دبع ربخي راصنألا نم ًالجر عمس هنأ :عفان نع ثيللا قيرط نمو ؛"اهلكأب مهرمأف دلو يبلل
 نب دعس وأ دعس نب ذاعم نع زاصنألا نم لجر نع موال نع كلاب ييرط نمر ا كلاح وب , بعكل ةيراج

 لئثسف ءرجحب اهتحبذف اهتكردأف اهنم ةاش تبيصأف علسب ًامنغ ىعرت تناك كلام نب بعكل ةيراج نأ هربخأ ذاعم

 ءرمع نبا نع عفان نع ديعس نب ىيي قيرط نم يمرادلا هحرخأو 50.١[. :مقر] "اهولك :لاقف دك يبا
 ظفلف متاح نب يدع نع يرطق نب يرم نع كام نع امهالك ةبعش نع يئاسنلاو «دامح نع دواد وبأ جرحخأو

 - ؟اصعلا ةقشو ةورملاب حبذيأ نيكس هعم سيلو اديص باصأ اندحأ نأ تيأرأ !هللا لوسر اي :تلق :لاق :دواد يبأ



 هريغو رجحلاب حبذلا مكح نايب ه5 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 .اهلكأب 225 يبنلا اهرمأف ,ةورمب اهتحبذف توملا اهنم ةاش ىلع تفاخف
 رجحلا وهو

 مالغ جرحخ :لاق «هللا دبع نب رباج نع يبعشلا نع مثيحلا نع ةفينح وبأ غ6.

 نجح ايلف اهدي امد ملف ارا تاطضالا هقيرطا ف رمق دحا لق راضنالا نم

 دجأ الف ديصلا ذحآف يبلك لسرأ ينإ :يئاسنلا ظفلو «[؟87 4 :مقر] هللا مسا ركذاو تئش امم. مدلا ررمأ :لاقف -

 هذهو 440١[. :مقر] لجو ّرع هللا مسا ركذاو تش ام مدلا رهفأ :لاق ؟اصعلابو ةورملاب هحذأف ءهب هيكذأ ام
 88 هلوق دييأتلا ذخأمو «ءكلذ هرك نإو نيعوزنملا رفظلاو نسلاب حبذلا زاوج يف ةيفنحلا بهذم ديؤت ثيداحألا
 رجحلاو «ليلعتلا صوصنلا يف لصألا نإف ءرجحلاب حبذلا يف ًاضيأ يراخبلا ثيدحب لدتسي دقو :همومعب تئش اع
 امأو «ةشبحلا ىدم هنوكل ؛عوزنملا ريغ فالخب .ناعوزنملا نسلاو رفظلا اذكف ,حرحجلا ئيعم. حبذلل ةلآ حلصي

 هيلإ ريشي امك اهيزنت ةهاركلا ىلع وأ نيعوزنملا ريغلا نيلصتملا ىلع ةلومحم امإف نسلاو رفظلاب حبذلا عنم ثيداحأ
 يئاسنلا ثيدح مث .هعضوم يف ققح امك هبشتلا ةدارإو دصقلاب الإ ًاقلطم ًاعونم سيل هنإف «رافكلاب هبشتلاب ليلعتلا
 :لاقو ."كردتسملا" يف مكاحلاو ,"هحيحص" يف نابح نباو .ددلا رهنأ :ظفلب "هدنسم" يف دمحأ هحرخأ دواد يبأو

 "ىربكلا هننس" يف يئاسنلاو ءءارلا فيفختو ميملا نوكسب مدلا ررمأ :ظفلب هاحرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص
 لكب حبذا :لاق «ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع مامإلا ىورو ("ةيانبلا" يف هلاق اذك قارهإلا نم قرهأ :ظفلب

 يبأ نبا ىورو «هنع نسحلا نب دمحم قيرط نم ينراحلا هاور اذك ؛نسلا الح ام هدلا ركأو جادوألا يارا ءيش

 جادوألا ىرفأ ام لك :لاقف «ةطيللاب حبذلا نع ع هللا لوس تلأس جيدخ نب عفار ثيدح نم "هفنصم" يف ةبيش

 ىورو ءرفظ زخ وأ نس ضرق نكي مل ام ىرف ام لك :هعفر ةمامأ بأ ثيدح نم يناربطلا ىورو .ارفظ وأ انس الإ
 .ةشبحلا ىدمف رفظلا امأو ,مظعف هيلع هللا مسا ركذو مدلا رفأ ام لجعأ وأ نرأ :عفار ثيدح نم ةتسلا

 هاور اذكه :خلإ داطصاف .مدلا رنأ ام لكبو «ةورملاب حبذلاو «ةمألاو ةأرملا حبذ زاوج هيف :خلإ يبنلا اهرمأف

 يبأو ئرقملاو تايزلا بيبح نب ةزمحو يقورسملاو نمحرلا دبع نب صفحو نامهط نب ميهاربإ قيرط نم يثراحلا

 :اولاقف ةعامج هاورو «رجحب ينعي ةورم امهحبذف نيبنرأ باصأ الجر نأ صفح دنعو «مامإلا نع مهلك فسوي
 نوف "للعلا" ف :يدمرتلا هحبرخأ اذه نبا تيدتحو فركتم اير ةمل ىبنم لكبر ادبانصا : تقلا تاغ نع
 نباو 47١[ :مقر] يئاسنلاو [؟877 :مقر] دواد وبأ هجرخأ ةيناثلا ةياورلاو ءرباج نع يبعشلا نع ةداتق ةياور

 ناوفص نب دمحم نع يبعشلا قيرط نم [0841/ :مقر ]4/1١7 2٠١ "هحيحص" يف نابح نباو [؟٠17١1 :مقر] هحام

 نابح نبا ظفلو ,دحاو امفأك :"بيذهتلا" يف لاق 5١175[« :مقر] يفيص نبا هحام نبال ةياور يفو ؛يراصنألا
 5 ؛ثيدحلا امهقلعم وهو 5 يبلا ىلع ّرمف نيبنرأ داص هنأ :ناوفص نب دمحم نع يبعشلا نع مصاع ةياور نم



 هريغو رجحلاب حبذلا مكح نايب 215 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باعك

 هع ا ومادة ةياقزرت قاف ءاهلكأب هرمأف هديب اهقلع دق هك هللا لوسر ىلإ امي ءاجف

 نب ناوفص وأ ناوفص نب دمحم نع دواد يبأ دنعو «[5841/ :مقر ]4/1١7 25١8 "معن" :لاق ؟امهمعطأفأ :هيفو -

 ثيدحو ؛حصأ ناوفص نب دمحم ثيدح يراخبلا نع يذمرتلا ىورو «[187١؟ :مقر] كشلا ىلع اذكه دمحم
 رك. نحنو اينرأ انجفنأ" :سنأ هدج نع ديز نب ماشه نع ةبعش قيرط نم يراخبلا جرحخأو ,ظوفحم ريغ رباح

 ىلإ اهيذخفب :لاق وأ ءاهيكروب ثعبف اهحبذف ؛ةحلط يبأ ىلإ اب تثجف ءاتذخأف اوبغلف موقلا ىعسف «نارهظلا

 :مقر] حئابذلا يف ملسمو «[؟517 :مقر] اضيأ ةبهلا يف يراخبلا هجرخأو .[ 58 :مقر] "اهلبقف 2 يبا

 نباو ١7"4[ :مقر] يئاسنلاو ١785[ :مقر] يذمرتلاو 9١/"[. :مقر] ةمعطألا يف دواد وبأو غ1
 ناوفص وأ ناوفص نب دمحم نع يبعشلا نع مصاع قيرط نم دواد وبأ ىورو ءديصلا يف [7747 :مقر] هحام
 :مقر] "امهلكأب ينرمأف ءامهنع ني هللا لوسر تلأسف «ةورعب امهتحبذف نيبنرأ تدطصا" :لاق ءدمحم نب
 امهتيكذف هب امهيكذأ ام دجأ ملف نيبنرأ تبصأ" :لاق «ناوفص نبا نع يبعشلا نع يئاسنلا هاورو 5

 يبارعأ ءاج :لاق «ةريره يبأ نع ةحلط نب ىسوم قيرط نمو ."اهلكأب ينرمأف ءكلذ نع ٌدك يبلا تلأسف «ةورع
 ءاولكأي نأ موقلا رمأو «لكأي ملف كي هللا لوسر كسمأف هيدي نيب اهعضوف ءاهاوش دق بنرأب 5 يبلا ىلإ
 نإ :لاق ءرهش لك نم مايأ ةئالث موصأ نإ :لاق ؟كأي نأ كلعتعااه .25 هللا لوسر هل لاقف ؛يبارعألا كسمأو

 نباو سنأ ثيدح هحام نبا ىورو «سنأ قيرط نمو ءرذ يبأو رمع ثيدح نم هحرخأو رغلا مصف امئاص تنك
 47١1[. :مقر] ةهاركلا ىلإ ريشي اميف ءزج نب ةيزخ ثيدح ىورو «ناوفص
 نينثا وأ ابنرأ اق هموق نم الجر نأ" :هللا دبع نب رباج نع يبعشلا نع ةداتق قيرط نم يدذمرتلا جرخأو

 نع بابلا يفو :لاق ١[« 47 :مقر] "امهلكأب هرمأف «هلأسف 5 هللا لوسر يقل يح امهقلعتف ةورع. امهحبذف

 لكاب اوري ملو ةورع يكذي نأ يف ملعلا لهأ ضعب صخر دقو «متاح نب يدعو «عفارو ,داوعص نب دمع
 .ناوفص نب دمحم ظفل حّحص مث «بنرألا لكأ مهضعب هرك دقو ؛ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ءاسأب بنرألا

 اهتلكأ اهتيهتشا ول ينإف :ظفل يف دازو ءيئاسنلا هحرخأ ةريره يبأ ثيدحو «"هدنسم" يف دمحأ هجرخأ سنأ ثيدحو

 يف هيوهار نب قاحسإو «"هدنسم" يف رازبلاو ؛”'هحيحص" يف نابح نباو ,"هدنسم" يف دمحأ هاورو ؛[؟ 474 :مقر]

 ١ نابح نباو ءالصفم يبارعألا ةيده ثيدح نم رمع نع ةيكتوحلا نب ركب يِبُأ نع ةحلط نب ىسوم قيرط نم ”هدنسم"
 نم "ىربكلا هللع" يف يذمرتلاو ءيراصنألا ناوفص نب دمحم نع يبعشلا نع لوحألا مصاع نع "هحيحص" يف
 ةيده يف ةشئاع نع سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم "هننس" يف ئطقرادلاو «رباح نع يبشلا نع ةداتق ثيدح

 "ةيانبلا" يف لاق اذك ريمع نب هللا دبع ثيدح نم "هننس" يف يقهيبلاو «ئيمعطأ تمق املف :هيفو «بنرألا

 يكح ام الإ «ةفاك ءاملعلاو دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأو كلام دنع لالح بنرألا لكأو :يوونلا لاقو ء[١501/11]

 - ,هلثم ثيداحأ عم ثيدحلا اذه روهمجلا ليلدو ءاهاهرك امهنأ ىليل يبأ نباو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع



 ةجحلا يذ رشع ةليضف «ةأرملا ةحيبذ مكح نايب هالو ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 يفو ءاهلكأب 2 يبنلا هرمأف ءرجحلا نيعي ةورمب امهحبذف «نيبنرأ باصأ الجر نأ

 هرمأف ءرجحب اهحيذف يكس دحي ملف دحأب ازا ةنيلس ب نم لكر فاضا :ةياور

 9 .اهلكأب دك يبا

 [ةأرملا ةحيبذ مكح نايب]

 نإ :لاق ,دوعسم نبا نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -عغ.ه

 .ةأرملا لتق نع ىمنو «ةأرما ةحيبذ نم لكأ ٌدت هللا لوسر

 [ةجحلا يذ رشع ةليضف نايب]
 نع ريبح نب ديعس نع نيطبلا ملسم نع دشار نب لوخم نع ةفينح وبأ 11

 0 رشع مايأ نم هللا دنع لضفأ مايأ نم ام : . .ل هللا لوسر لاق :لاق«سابغ نبا

 ةلكأ نم الو «عابسلا نم سيل هنألو :اهلح ليلعت يف "ةيادهمل" بحاص لاقو .ءيش اهنع يهنلا ف تبثي لو -
 جرخأ ام دعب يذمرتلا لاقو «تبغي م ول رت ايلا و ا

 لهأ ضعت هرك دقو'ءاسأب ةيننرألا لكاب ةوري"أل ملعلا له رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو :هحّحصو سنأ ثيدح

 .يفيص نب دمحمو ل لا يفو :لاق ؛ىمدت اهفإ :اولاقو «بنرألا لكأ ملعلا
 .رانلا هنم حدقي يذلا وأ ءضيبألا رجحلا :ةورمب .ناوفص نب دمحم ةياور يف امك :خلإ الجر نأ
 :فالجمرلا ليوط! نيذبلا'روصتاو فاسلا هيدي :ناويخ وح : اهرأ يرافلاو نأ نع ةعامشلا هاور. 5+ | ةناوو قو
 جارحإ دوصقملا ذإ ؛ةدح هيف ام لكب حبذلا زاوج هيف و رفا .ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي سنج مسا
 .اقنع كلذب ناويحلا توي ذإ ؛نيعوزنملا ريغ يأ نامئاقلا رفظلاو نسلا ئثتساو «مدلا
 .ريسلا يف ةعامجلا هاور دقف اهلتق يف امأو «ةأرملا حيبذ لح يف يراخبلا نم هديؤي ام ّرم دق :خلإ ةأرما ةحيبذ
 ناجرجلا ميركلا دبع قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ لوخم .ةكوش تاذ نكت مل اذإ داهجلا يف :ةأرملا لتق نع
 هجام نباو [5/8 :مقر] يذمرتلاو ,هجولا اذه نم "هحيحص" يف ةميزخ نباو يمرادلا هحرخنأ ثيدحلاو «هنع

 هجام نباو [75/ :مقر] يذمرتلا هاورو :يراقلا لاق :ّلإ لضفأ .هوحن ةريره يبأ ثيدح نم | :مقر]
 لدعي «ةجحلا يذ رشع نم اهيف هل دبعتي نأ هللا ىلإ بحأ مايأ نم ام :هظفلو «ةريره يبأ نع [77١؟4 :مقر]
 .ردقلا ةليل مايقب اهنم ةليل لك مايقو .ةنس مايصب اهنم موي لك مايص



 ةجحلا يذ رشع ةليضف نايب هالا ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 .ىلاعت هللا ركذ نم نهيف اورثكأف ىحضألا

 :هللا دبع نب رباج نع طباس نب نمحرلا دبع نع مئيحلا نع ةفينح وبأ

 0 رخآلاو هسفن نع امهدحأ نيحلمأ نيرعشأ نيشبكب ىّححض ٌهيَي يبنلا نأ
 رعشلا يريثك

 ا نع ماش ني ةيلرتاو اقل أ قيرط نم يئراحلاو «مامإلا نع "راثآلا" ف دمحم هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 ركذي مل هنأ الإ هقيرط نم اضيأ يثراخلاو ؛مامإلا نع 0 0 قيرط نم لدعلا 00 ا

 |5714 :مقر 391/5*2] عفار يبأ ثيدح نم دمحأو ([81517 8١17١ :مقر] ةريره يبأو ةشئاع ثيدحو

 :505 يبلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع يروثلا نايفس قيرط نم ًاضيأ مامإلا ىورو

 نم يدادغبلا بيطخلا هاور اذكه ثيدحلا ركذو «"نينرقأ نينيمس نيميظع نيشبك ىرتشا ىحض اذإ ناك هنأ"

 رباج نع هنع :ليقف هيلع فلتخاو «هيف ملكتم هللا دبع هدنس فو «مامإلا نع بجاح نب رصن نب ىجي قيرط

 هاور اذك «ةشئاع نع ةملس يبأ نع هنع :ليقو «للعلا يف متاح وأ قربا هركذ «(هنع ةلاضف نب كرابملا هاور امك

 ,مكاجلاو دمحأو هجام نبا هج رخخأو .ةنخ يروثلا هاور اذك (ةريره يبأ نيبو اهنيب ةياور يف عمجو ءاضيأ مامإلا

 امهنأ لصألا نكل مهنم اضيأ اكلام نأ قبس امك مامإلا خويش نم ًاضيأ يروثلا نأ رهظ بيطخلل ةياورلا هذهيو

 نكلو «"ناسحلا تاريخلا" يف يكملا رجح نبا هلاق امك ملعلا يف هيذحآو ءمامإلا ةذمالت نم دعس نبا يأ ًائيلو

 رباج نع شايع يبأ نع دواد وبأ ىورو ؛ميهاربإ نب يكم نع هل امك هباحصأ نع ةياورلا فكنتسي ال مامإلا

 .[؟1796© :مقر] "نيءوجوم نيحلمأ نيشبكب ىحض" :هعفر
 :ليقو «ربغألا :ليقو ءضايب هداوس طلاخي] :خلإ نيحلمأ .هدج وهف طباس نب هللا دبع نبا يأ :خلإ نمحرلا دبع

 نم "هننس" يف هجام نبا امهثيدح جرخأ ةشئاعو ةريره وبأ مهنم ؛ةباحصلا نم ةعامج هاور [صلاخلا ضيبألا

 نيحلمأ نينرقأ نيميظع نيشبك ىرتشا يحضي نأ دارأ اذإ ناك ٌدتَي يبلا نأ" :امهيلإ هدانسإب قازرلا دبع قيرط

 :مقر] "نيم لآو دمحم نع رخآلا حبذو «غالبلاب هل دهشو ديحوتلاب دهش نمم هتمأ نع امهدحأ حبذف «نيءوحجوم

 نع ةملس يبأ ثيدح نم ًاضيأ يورو ل'؟ همام :مقر ىلا "ا ُق دهحأ هاور كلذكو للا

 ؛هركذف ةريره يبأ نع بيسملا نبا ثيدح نم "طسوألا" يف يناربطلا ىورو .هوحن اعوفرم ةشئاع نع ةريره يبأ

 نب رباج نع شايع يبأ ثيدح نم ١7١[ :مقر] هجام نباو 775٠[ :مقر] دواد وبأ هثيدح ىور رباج مهنمو

 0 ين نايس ل تس ب 205 يبلا حبذ" :لاق هللا دبع

 «ربكأ هللاو هللا مسب هتمأو دمحم نع كنمو كل مهللا :074:ماعنألا)
 مث



 ةالصلا لبق ةحيبذلا مكح نايب ها ؟ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 .هللا دبع نب رياج ركذي ملو .هوحن ةياور قو «هتمأ نم هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمع
 السرم نوكيف اضيأ هتوبنبو هل هباوث يأ

 | ةالصلا لبق ةحيبذلا مكح نايب |

 حبذ هنأ :راين نب ةدرب يبأ نع «يبعشلاو ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -4
 .كدعب دحأ نع ئرحت الو كنع ئرحت :لاقف دك يبلل كلذ ركذف «ةالصلا لبق ةاش

 هتايصوصخ نم اذهف

 ,"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا دنع ةحلط وبأو « «مكاحلا دنع ديسأ نب ةفيذحو ءدمحأ دنع هثيدح عفار وبأ مهنمو -

 ةبا هنأ "نيحيحصلا" يف وهو :مامحلا نبا لاقو «ئييعلل "ةيانبلا" يف اذك يع هي يبأ نبا دنع كلام نب سنأو

 ناربطلاو مكاحلاو دمحأ هاور هجام نبا ثيدحو .هتمأ نع رخآلاو هسفن نع امهدحأ نيحلم نيحلمأ نيشبكب ىحض

 وبأو قاحسإو رباج نع ةبيش يبأ نبا هاورو ءملسم طرش ىلع حيحص :لاقو ىت» ةريره 58 "طسوألا" يف
 يراصنألا ةحلط يبأ ثيدحو «مكاحلاو يناربطلاو قاحسإو دمحأ هاور عفار بأ ثيدحو ؛"امهيدنسم" يف ىلعي

 لاق اذك «يطقرادلاو ةبيش يبأ نبا هاور سنأ ثيدحو «ناريطلاو ىلعي وبأ هاور هقيرط نمو «ةبيش يبأ نبا هاور

 .نيفلاخملا ىلع درلا فشكنا اذميو «مامه لا نبا

 ةتسلا هجرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع فسوي يبأ نع لاله يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 هحام نبا ريغ ١58١[ :مقر يئاسنلاو 258٠١ :مقر دواد وبأو 2١55١ :مقر ملسمو «45© :مقر يراحبلا]

 يبأ ةصق وحن يراصنألا ديز يبأ قيرط نم هجام نبا ىورو ءاذه نم لوطأ ًالصفم بزاع نب ءاربلا ثيدح نم
 ةبقع ةصق يف هوحن يقهيبلا ىورو «نانثا صتحملاف ةدرب يبأ ريغ ةصقلا بحاص ناك نإف ء[14١١51 :مقر] ةدرب
 .ةعبرأ صتخملاف «ئيهجلا دلاح نب ديز ةصق يف هوحن دواد وبأو «رماع نبا

 .راصنألا ءافلح نم يولبلا ديبع نب ورمع نب راين نب ئناه :ةدرب يبأ

 يل لاخ ىحض :لاق ءاربلا نع يبعشلا رماع قيرط نم هريغو [5557 :مقر] يراخبلا هحرحخأ :خلإ دحأ نع
 انجاد يدنع نإ !هللا لوسر اي :لاقف ءوحل ةاش كتاش :ُقلتُك هللا لوسر هل لاقف قا درو وما فل لاق

 لبق ةدرب وبأ حبذ :لاق ءاربلا نع ةفيحح يبأ نع ةملس نعو ,كريغل حلصت نلو اهحبذا :لاق «زعملا نم ةعذج

 «ةنسم نم ريخ يه :لاق هبسحأو :ةبعش لاق «ةعذج الإ يدنع سيل :لاق ءامدبأ 1 ينا هل لاقف ءةالصلا

 درو دقو «ةددعتم قرطب ثيدحلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا اذهو ,كدعب دحأ نع ئرحت نلو ااكم اهلعجا :لاق

 تحسن لوألا ةيصوصخ نأ وأ ءدحاو تقو يف امهرودص لامتحاب امهنيب قفوف ءاضيأ ا نوال ضيا
 يفنلاب حيرصتلا سيل نكل ةسمخ وأ ةعبرأ ةصخرلا مهل تبث نيذلا نأ مهضعب ركذ :ليق «يناثلل ةيصوصنخلا توبثب

 .رماع نب ةبقعو "نيحيحصلا" يف راين نب ةدرب بأ ةصق يف الإ



 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [يحاضألا موحل راخدا مكح نايبإ

 ةديرب نب هللا دبع نع هاثدح امهنأ دامحو دئرم نب ةمقلع نع ةفينح وبأ 6

 عّسويل مايأ ةثالث قوف يحاضألا موحل نع مكتيمن امنإ :لاق هنأ نك يبلا نع هيبأ نع

 .مكريقف ىلع مكعسوُم

 هنع يناسارخلا نمحرلا دبع يبأ نع يثراحلاو «مامإلا نع "هدنسم" يف دايز نب نسحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 يئاسنلاو ألم :مقرإ دواد وبأو [١ةا/ا١ :مقر] ملسمو |[ :مقر] هديرب ثيدح نم ملسم هجرخأ ثيدحلاو

 .يلذهلا ةشيبن ثيدح نم ١٠١"[ :مقر] هجام نباو 47٠[ :مقر] يئاسنلاو دواد وبأو «ةشئاع ثيدح نم

 دمحمو براحمو دئرم نب ةمقلع ىور ثيح رازبلا لاق :نيكلا يف "بيرقتلا" يف رجح نبا لاق :خلإ هللا دبع نع

 اذإ اذه لعلو هللا دبع وهف مهادع نم امأو («يدنع شمعألا اذكو «ناميلس وهف ةديرب نبا نع ةداححج نب

 ادرفتم ةمقلعل تسيل انهنغ ةياورلا :لاقي وأ :لصألا اذه نع ئدتسم ماقملا اذهف :هتينك ىلع رضقو همسا ركذي مل

 .ةديرب نبا نع ناميلس يبأ نب دامحلو هل لب

 ء[١ 1 :مقر] كك يبلا نع هنع ريبزلا نبا نع ملسم هثيدح جرخأ : :رباح «ةياحصلا نم ةتس هاور :خلإ موحل نع

 "كر ككملا'" يف مكاحلا هاورو ل١ و7 :مقر] اهعوفرم ةنخاو يطل أ نع اضنأ ملسم هثيدح جرخأ :يردخلا ديعس وبأو

 ءاعوفرم 5/١ ١[ «قرإ ملم اضيأ اهثيدح جرخأ :ةقيدصلا ةشئاعو هاج رخي مو نيخيشلا طرش ىلع :لاقو

 ملسم هثيدح جرخأ :ةديربو «دواد وبأ هثيدح ج رخأ :يلذحلا ةشيبنو «يراخبلا هثيدح جرأ : عوكألا نب ةملس

 .[5 7/1 7] "ةيانبلا" يف اذك « ١[ قر | اهرقرم ابا نق ةليرك رو كامل وكنت مان ويقل عن وو

 نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع نايفس قيرط نم ٠١54[ :مقر] يذمرتلا هجرخأ :خلإ عّسويل
 هل لوط ال نم ىلع لوطلا وذ عستيل ثالث قوف يحاضألا موحل نع مكتيمف تنك دلك هللا لوسر لاق :لاق هيبأ
 نب ةداتقو ديعس يبأو ةشيبن و ةشئاعو دوعسم نبا نع بابلا يقو :لاق ءاورخداو اومعطأو مكل ادب ام اولكف

 باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو « «حيحص نسح ثيدح ةديرب ثيدحو «ةملس مأو سنأو نامعنلا

 ؟يحاضألا موحل نع ٌدتك5 ىهني ناكأ اهأس : :هيو«ةشئاع نع ةعيبر نب سباع تيدخ جرخأ م .مهريغو هلك يبا

 هلكأتف عاركلا عفرن انك دقلو ءيحضي نكي مل نم معطي نأ بحأف سانلا نم يحضي ناك نم لق نكلو ءال :تلاق

 نمجرلا دع كيب ريع نيرط نب يراخبا جرخأو ءللهذأ :مقرإ يذمرتلا هححصو هنسحو (مايأ ةرشع دعب

 مايأ ةثالث الإ اولكأت ال :لاقف ءةنيدملاب 5 يبلا ىلإ هب مدقنف «هنم حّلُم انك ةيحضألا : :تلاق ةقيدصلا نع ةيراصنألا

 هدم رخخأو .ةداتق نع دواد وبأ هاور ثيدحلاو .ملعأ هللاو ةهالد :مقر] هنم معطي نأ دارأ نكلو ةكزعب تسيلو

 .يراقلا لاق اذك ءديعس يبأ نع نابح نباو «ةريره يبأ نع ةبيش يبأ ن نباو يقهيبلاو ديمح نب دبعو دمحأ

 اضألا موحل راخدا



 لخلا ةليضف نايب هال 4 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [لخلا ةليضف نايب]

 بّرقو هيلع لخد هنأ :رباج نع راثد نب براحم نع رعسمو ةفينح وبأ ٠-

 تفلكتل كلذ الولو ؛فلكتلا نع انامن دلني هللا لوسر نإ :لاق مث ءالخو ًازبخ هيلإ

 لذا مادإلا معن :لوقي نك هللا لوسر تعمج إو ,مكل

 .لخلا مادإلا معن :ثك هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ريبزلا يبَأ نع ةفينح وبأ 8

 نم ورسخ نباو «لدعلا ةحلط هاورو «مامإلا نع ةميرك يبأ نب ناميلس قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ الولو
 ديؤي ام ينأي اميف مامإلا ىورو «براحم نع مادك نب رعسم قيرط نمو .هنع يماشلا لاقف :دازو ءاضيأ هقيرط
 ركاسع نبا جرحأ دقو «لخلا مادإلا معن :ثيدح قرط يف اًءزج يميمتلا دمحم وبأ مامإلا عمج دقو «ريخألا ءزجلا

 نفلكتي ال :هثيدح نم "ناميإلا بعش" يف يقهيبلا جرخأ دقو «فيضلل اوفلكت ال :اعوفرم ناملس نع "هخيرات" يف
 .فلكتلا نع انيمن :لاق سنأ نع [757 :مقر] يراحبلا فو :يراقلا لاق «هيلع ردقي ال ام هفيضل دحأ
 يفو [71145 :مقر ؛75/4١] فيضلل فلكتلا نع ىف دن هنأ :ناملس نع "هكردتسم" يف مكاحلا هاور ام هديؤيو

 يف ركاسع نبا هجرخأو ءيمأ وح لاصو فلكتلا نم ءيرب ينإ الأ :ريبزلا ثيدح نم يمليدلل "سودرفلا دنسم"
 نباو وه ةلاه يبأ نب ريبزلا نع هجرحأو «فلكتم لك نم ءآرب ّيمأ يحلاصو ينإ مهللا :ظفلب ءريبزلا نع "هخيرات"
 نوئيرب ىمأ ءايقتأو انأ :ظفلب فيعض دنسب نيطقرادلا هجرخأو «فلكتلا نم ءآرب يمأو انأ :ُي يبلا ىلإ عفر ةجيدح
 :هعفر يسرافلا ناملس نع ركاسع نبا جرحأو «يراقلا لاق اذك «تبثب سيل تباثب سيل :يوونلا لوقف ,فلكتلا نم

 .هيلع ردقي ال ام هفيضل دحأ نفلكتي ال :هعفر ناملس نع "ةبعش" يف يقهيبلا جرخأو .فيضلل اوفلكت ال

 رِدق ْنَمَو :لاقو «م:صر كَنيِفَلكَتْمْلا نم انأ اًمَو رخأ نم ِهْيَلَع كلأْسُأ ام 'اقا# :ىلاعت هللا لاق :مكل تفلكتل
 اهلعلف «يراقلل دنسملا حرش ةخسن ف تسيلو «انتخسن يف ةرابعلا هذه :خلإ تعم يإو .(9/:قالطلا) كقزر يلع

 :مقر ]25371١/8 دمحأ هاورو :يراقلا لاق :خلإ مادإلا معن ."دوقعلا" ةحسن يف ةدوجوم اهنكل خسانلا نم وهس

 :مقر يئاسنلاو 88٠١« :مقر دواد وبأو 2١859 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ٠١57[ :مقر] ملسمو | 017

 ,ةشئاع نع ١84٠[ :مقر] يذمرتلاو ٠١5١[ :مقر] ملسمو «رباح نع [11 :مقر هجام نباو «:*5

 رباح نع ريبزلا يبأ نع نايفس نع ظفللا اذهب يذمرتلا هاور ."لئامشلا حرش" يف لئاضفلا نم هل ام انركذ دقو

 كرابم ثيدح نم حصأ اذهو «ئناه مأو ةشئاع نع بابلا يفو :لاق ءاعوفرم رباج نع براحم نع نايفس نعو

 .هنسحو ئناه مأ نعو .هحّحصو هنّسحو ءاعوفرم ةشئاع نع ةورع نع هاورو «ديعس نبا



 لكألا يف رفاكلاو نمؤملا قرف نايب ةهابو ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [لكألا يف رفاكلاو نمؤملا قرف نايب]
 لكأي رفاكلا دي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -5

 هع ١ عوفر رفا زا َقَع عكا نع كلامو هللا ديبعو دقاو نع يراخبلا هاور :خإ عفان نع

 .(١؟:دمحم) يا اورد نيرو :ىلاعت هلوق هديؤيو ء[ 59

 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو 47١/8[ :مقر «١25/؟] دمحأ هاور هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاق :خإ لكأي رفاكلا

 ةيانك وهو ءرمع نبا نع 1١01| :مقر] هحام نباو ١8١4[ :مقر] يذمرتلاو ١١70[ :مقر ملسمو « 4

 :لوقأ .هدهزو نمؤملا ةعانق ىلإو .هصرح ىلإ ةراشإو «ىيقعلا يف هنامرحل بحوملا ايندلاب رفاكلا عافتنا لامك نع
 رفاكلاو دحاو ّىعم يف ملسملا لكأي :هعفر ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع "أطوملا" يف كلام هجرخأ

 نع رخآ هجو نم يراخبلا دنعو ءامهريغو "نيحيحصلا" يف ةريثك هقرطو ١5141[« :مقر] ءاعمأ ةعبس يف لكأي
 يف لكأي نمؤملا نإ :لاقف 35 يبلل ركذف ءليلق لكأي ناكف ملسأف ءاريثك ًالكأ لكأي ناك ًالجر نأ :ةريره يبأ

 هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع ناوكذ هيبأ نع ليهس نع كلام ىورو «ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو «دحاو ّىعم

 برش يح هبرشف ىرخأ مث ؛هبرشف ىرحأ مث ءاهالح برشف تبلحف ةاشب هل رمأف «رفاك فيض هفاض دي

 ءاهمتتسي ملف ىرخأب هل رمأ مث ءاهالح برشف تبلحف ةاشب هل هلو رمأف ,ملسأف حبصأ مث «هايش عبس بالح

 .[( :مقر] ءاعمأ ةعبس يف برشي رفاكلاو ,دحاو يعم يف برشي نمؤملا 25 لاقف

 ديعس نب هاجهج وه مهبمللا فيضلاو ١١57[« :مقر] هب كلام نع ىسيع نب قاحسإ قيرط نم ملسم هجرخأو

 هجرخأ امك ورمع نب ةلضن وه وأ «ربلا دبع نبا هب مزجو ءامهريغو رازبلاو ةبيش يبأ نبا هاور امك يرافغلا

 يف ديبع وبأ هركذ امك يرافغلا ةرضن وبأ وه وأ «لئالدلا ف تباث نب مساقو هننس يف يجكلا ملسم وبأو .دمحأ
 اوفلتخا دقو «ءلاطب نباو يجابلاو قاحسإ هركذ امك يفنحلا لاثأ نب ةمامث وه وأ ءديعس نب غلا دبعو بيرغلا

 رفاك نم مك ذإ ؛ربلا دبع نبا هلاق امك هرهاظ عفدت ةدهاشملا نأ ىلع ءانب لاوقأ ةرشع ىلع ثيدحلا ليوأت يف

 ماللا نأ ربلا دبع نبا مزجو «هبرشو هلكأ ريغتي ملو ملسأ رفاك نم مكو .هسكعو ملسم نم ًابرشو ًالكأ لقأ

 ظ .بيرق نع هديؤي ام رم امك دهعلل

 نع بابلا فو ,حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ١81١4[« :مقر] اعوفرم رمع نبا نع عفان نع يذمرتلا هاورو

 يبأ ثيدح جرخأ مث ءرمع نب هللا دبعو ةنوميمو يرافغلا هاجهحو ىسوم يبأو ةرضن يبأو ديعس يبأو ةريره يبأ

 تالا رمآفا كلما دعلا قم عما مة ىرتلا دعب ةرمهفابنف عبس ينال ل5 ىنلل كبطل نفاكلا يزرع هنأ ىف ةيرع



 ائكتم لكألا نع يهنلا نايب هالك ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 .دحاو عم يف لكأي نمؤملاو ,ءاعمأ ةعبس ين
 [ائكتم لكألا نع ىهنلا نايب]

 :د25 هللا لوسر لاق :لاق ةفيحج يبأ نع رمقألا نب يلع نع ةفينح وبأ 2-7

 يبر دبعأو ةدعلا يموكي امك رشا ,دبعلا لكأي امك لكآ ائكتم لكآ الف انأ امأ

 .نيقيلا ينيتأي قح

 0-50 نمؤنملا :7 هللا لوسر لاقف ءاهمتتسي ملف ىرخأب هل رمأ مث ءاقالح برشف تبلحف 5: هللا لوسر -

 لكأي ناك :ةريره يبأ نع أرصتخم يراخبلا هاورو ؛يذمرتلا هنّسح .ءاعمأ ةعبس يف برشي رفاكلاو دحاو ىعم
 .ًاليلقًالكأ لكأي ناكف ملسأف ًاريثك ًالكأ
 هئاعمأ ألم الإ هعبشي ال ههارشب لكأي هنوكل رفاكلا نأ ئععملا نوكيف :"يراسلا داشرإ" يف لاق :خلإ ءاعمأ ةعبس

 فالخب ةغلبلاب عانتقالاو ةداهزلا ىلع صرحلا هنأش نم نمؤملا نأ لصاحلاو ءدحاو ّىعم ألم هعبشي نمؤملاو ةعبسلا

 نع ةفينح وبأ :"دوقعلا" ةخسن يو ءانتخسن يف نتملاو دنسلا ظفل اذكه :خلإ لكآ الف ]١75/١1[. رفاكلا

 برشأو .دبعلا لكأي امك لكآو ءائكتم لكآ الف انأ امأ :لاق 25 يبلا نأ :يعادولا ةيطع يبأ نع رمقألا نب يلع

 هاور اذك ةيناثلا نم يعداولا نأل ؛لسرم ثيدحلاف اذه ىلعو .نيقيلا نيتأي نح ير دبعأو :دبعلا برشي امك

 ن1 :لاق هنأ د للا نعد رسما نا نع ةنيفلعا مع هارب نع ناك نك اسأ مامإلا ىورو 00

 .هنع جاجحلا نب ديعس قيرط نمو ءهقيرط نم ورسخ نبا هاورو «هنع دايز نب نسحلا هاور اذك ءائكتم لك اك 1 د

 مادك نب رعسم نع ميعن يبأ قيرط نم يراحبلا هاورو 2 ا

 ءائكتم لكآ ال نإ دك ينلا نع ةفيحح يبأ نع ثيدحلا اذه يف امك ةفينح يبأ مامإلا خيش رمقألا نب يلع نع

 :لاق ةفيححج يبأ نع رمقألا نب يلع نع مالسإلا خويش نم روصنم نع ريرج نع ةبيش يبأ نب نامثع قيرط نمو
 .( 8 2ه5548 :مقر] ءيكتم انأو لك ا :هدنع لجرل لاف 8 يببلا دبع فاتك

 نم نيهاش نبا دنعو ([١١57/1١؟] ثيدحلا اذه ىوس يراخبلا يف رمقألا نبال سيلو :"يراسلا داشرإ" ف لاقو

 نع ليئربح هاف امل 3: يبنلا نأ"  :سنأ ثيدح نمو ءهاهنف اكتم لكأي أب يبنلا ىأر ليئربج نأ راتبي نب ءاطع لدرب

 :لاقف «ةدحاو ةرم الإ اكتم 8 5 يبنلا لكأ ام :دهاجم نع ةبيش يبأ نبا دنعو "كلذ دعب اكتم لكأي مل ادكتم لكألا

 ةفيححج يبأ نع رمقألا نب يلع نع كيرش نع ةبيتق قيرط نم يذمرتلا هاورو .لسرم اذهو ,كلوسرو كدبع نإ مهللا

 - ديعس نب نايفسو ةدئاز يبأ نب ايركز ىورو «رمقألا نب يلع ثيدح نم الإ هفرعن ال حيحص نسح ثيدح اذه



 بهذلا ةينآ يف برشلا نع يهنلا نايب هالا/ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلا نع ىهنلا نايب]

 يرن نإ هكا لور انا 0 د عدا عاوحبولا -1

 يهو :لاق .جابيدلاو ريرحلا سبلن نأو هيف لكأن نأو «ةضفلاو بهذلا ةينآ

 .ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف نيكر شملل

 .رمقألا نب يلع نع ثيدحلا اذه يروثلا نايفس نع ةبعش ىورو «ثيدحلا اذه رمقألا نب يلع نع دحاو ريغو -
 نبا دنع ريشب نب هللا دبع ثيدح يف ةروكذملا يبارعألا ةصق ثيدحلا اذه ببسو :"حتفلا" نع "داشرإلا" يف لاقو

 ؟ةسلجلا هذه ام :يبارعأ هل لاقف ؛لكأي هيتبكر ىلع ىثجف ةاش دي يبلل تيدهأ :لاق ءنسح دانسإب ياربطلاو ؛هجام
 و ل ل ل و ]١77/11[ ادينع ارابج ىلعجي ملو ًاعرك نيلعج هللا :لاقف

 رمعم نع "هفنصم" يف قازرلا دبعو ءائكتم لكآ ال عنا ايبا قرع ةدوحتح نأ قب انوه نط رمقألا نب نغلق

 قالألا" يف خيشلا وبأ هاورو «دبعلا سلجي امك سلجأو ءدبعلا لكأي امك لكآ انأ :السرم ريثك يبأ نب ىيي نع

 قيرط نم رازبلاو «سابع نبا ثيدح نم "ناميإلا بعش" ف يقهيبلاو «ةشئاع ثيدحو «رباج ثيدح نم "ةيوبنلا
 ؛هحولا اذهي الإ ىوري ال :لاقو ؛دبعلا لكأي امك لكآ دبع انأ امنإ :رمع نبا نع عفان نع هللا دبع نع ةلاضف نب كرابم
 دديعلا ترقي ابك" كرشأ و نكغلا كاي امك“ لك" كوع انآ اغإ :هعفر سنأ نع "هلماك" يف يدع نبا جرخأو

 ران هنطب يف رجرجي امإ بهذلاو ةضفلا ةينآ ف برشيو لكأي يذلا نإ :اعوفرم ةملس مأ ثيدح يفو] :خ! جابيدلاو
 [(418 :مقر ,588/757) بوتي نأ الإ :دازو "ريبكلا" يف يتاربطلا هاورو ١١58[« :مقر] ملسم هجرخأ ؛منهج

 هاور اذك .هركذف هذ ةفيذح نع دهاجم نع ميهاربإ نع دامح نع :"دوقعلا" ةحسن يفو «دنسلا يف انتخسن يف اذكه

 هاورو «مامإلا نع فسوي يبأ نع دامح نب ليعامسإ قيرط نمو «مامإلا نع ريبزلا نب هللا دبع قيرط نم يئراحلا

 نب نمحرلا دبع نع دامحو ةورف يبأ نع ةفينح وبأ :لاق هنأ الإ مامإلا نع يبهولا دلاخخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا
 :مقر يراحبلا] ناخيشلا هجرخأ ثيدحلاو ؛هلوطب هركذ مث «نئادملب ناقهد ىلع ةفيذح عم انلزن :لاق ىليل يبأ

 «ةضفلاو بهذلا ةينآ يف اوبرشت الو «جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت ال :هثيدح نم ١٠١51[ :مقر ملسمو «©5

 نع ميهاربإ نع دامح قيرط نم اضيأ مامإلا ىورو .ةرخأآلا يف مكلو ايندلا يف مهل اهإف ءامهفاحص يف اولكأت الو

 قيرط نم ينانشألا هاور اذك «عبرألاو ثالثلاو نيعبصألاو هنم عبصألا يف صمخر مث :هيفو ءاليوط ًاثيدح رمع

 هجرخأ ثيدحلاو ؛"راثآلا" يف دمحم هاورو ءورسحخ نبا هقيرط نمو «مامإلا نع امهالك ورمع نب دسأو فسوي يبأ
 ؛سلدم ةداتق نأ نيطقرادلا هدقتناو 017١75 :مقر] اعوفرم رمع نع ةلفغ نب ديوس نع رماع نع ةداتق نع ملسم
 - «اباتك نامثع يبأ نبا نع هوحن قفتملا فو ءافوقوم هب يبعشلا نع رفسلا يبأ ن نباو ةبيش يبأ نباو نايبنو دواد هاورو



 بهذلا ةينآ يف برشلا نع يهنلا نايب هال/ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 ةفيإ تا :لاق نليل عبث نب , نمحرلا دبع نع ملسم نع ةفينح وبأ -غ6١ه
 كاميلا نبا

 يف بارشب ىتأف بارشب ةفيذح 0 0 ىتأف «نئادملاب ناقهذ ىلع
 ال يأ

 وا * | محا يا *

 ةفيذح

 هتربخأف هيف بارشب ناتأف بارشب توعدف «يضاملا ماعلا ُق ا نإ :لاقف !ال
 ةضفلا ءانإ يق

 نبا نع بابلا فو 371١[« :مقر] مامبإلا يلت نيتللا هيعبصأب راشأو ءاذكه الإ :هيفو ,يئاسنلا هجرحأ اذكو -

 فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع نأ :مئيهلا نع اضيأ مامإلا ىورو .ههبشو ملعملا زاوج نم اعوفرم سابع

 نسحلاو دمحم هاور زخخلا نوسبلي اوناك احيرشو يلع نب نيسحلاو نيصح نب نارمعو كلام نب سنأو ةريره ابأو

 نباو قازرلا د ل هذه نكل ءايباحص قلي مل مثيهلا « لس رم اذهو .هنع دايز نبا

 اي نيرخآ ةباحص راثآ انههو ,حيرشو نمحرلا دبع رثإ ريغ ' ةرقملا ةجيذألا" ف يراحبلاو ةبيش يبأ

 نمحرلا دبع نع مامإلا خيش ةبيتع نب مكحلا قيرط نم يراخبلا هاور :مخا انلزنا .ئيهجلا ةورف وبأ ملاس نبا :ملسم

 هتيه نأ الإ همرأ مل نإ :لاقف هب هامرف ةضف حدقب ناقهد هاتأف «ىقستساف ةفيذح عم ناك :لاق ىليل نأ قبا

 يهو 0 :لاقو «ةضفلاو بهذلا ةينأ ف برشلاو جابيدلاو ريرحلا نع انام دي يبلا نأو ءهتني ملف

 اوبرشت ال :لاق يي 5 يبلا نأ ركذو «ةفيذح عم انجرح :لاق ىليل يبأ نبا نع مامإلا خيش دهاحجم نعو «ةرخآلا يف ل

 نب هللا دبع نعو «ةرخآلا ف مكلو ايندلا يف مهل اُهإف «جابيدلاو ريرحلا اوسبلت الو ؛ةضفلاو بهذلا ةينآ يف
 هنطب يف رجرحي امنإ ةضفلا ءانإ يف برشي يذلا :اعوفرم نينمؤملا مأ ةملس مأ هتلاخ نع ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 «رثايملاو «ةضفلا ةينآ ف برشلا اهنم دعو «عبسب انافو عبسب انرمأ" :هيفو ءاعوفرم ءاربلا نعو ءمنهج ران

 "داش رإلا" ف لاقو . [هدلعم مل مو ىو نىك :مقر] "قربتسالاو ءجابيدلاو «ريرحلا سبلو «يسقلاو

 هامرف ةضف نم ءانإب ناقهد هاتأف «ىقستساف داوسلا ضعب ىلإ ةفيذح عم انجرح :يليعامسإلا داز :مكحلا ثيدح يف

 ىورو 0 :مقر] اذه وحن ةفيذح نع ىليل يبأ نبا نع مكحلا نع دواد وبأ هاورو ءثيدحلا ههجو يف هب
 0 روكذ ىلع مارح نيذه نإ :لاقف «هلامشب اريرحو هنيميب ابهذ ُدتُك هللا لوسر ذحأ :يلع نع يئاسنلا

 :مقر] 2 ثيدح يدذمرتلا ىورو .مهريغو ةيواعمو ىس وه يبأ نع هوحنو «قرطب هنع هج رخأو 5

 .نسح حيحص ثيدح اذه ؛ةشئاعو ءاربلاو ةملس مأ نع بابلا يفو :لاقو 4

 .دادغب برق ىرسك نئادم :نئادملاب .ميلقإلا سيئرو مجعلا حالف :مضيو لادلا رسكب :ناقهد

 .هتبرضف ناقهدلا اذه هتني ملف :خل | اناه .ههجو هبرض نع ارذتعم :لاقف



 ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلا نع يهنلا ه8 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 نيك رياعلا اههِإف جابيدلاو ريرحلا سبلن نأو ءاهيف برشن نأو «ةضفلاو بهذلا ةينأ يف
 هنم ظيلغ عون

 .ةرخآلا يف انل يهو ايندلا يف

 ىقستسا :لاق ىليل يىبأ نب نمحرلا دبع نع ةورف يبأ نع هيبأ نع دامح -5
 يهحا لاس نب مليم

 هب برضف .ءانإلا دخأف «ةضف ءانإ 5 بارشب ىتاف «كاقهد نم ناعيلا نب ةفيدح

 .ةضفلا ةينأ ىف برشن نأ ىف ٌدكي هللا لوسر نإ :لاقو ههجو

 ىو وع لاق ىليل يبأ نبا نع مكحلا نع ةفينح وبأ ١:- .ئادملاب ةفيذح انك لاق 200 ا م2 ةفسع نأ .يااب
 نع ىف دلت هللا لوسر نإ :لاق مث «هب ىمرف ةضف ماج يف هب هاتأف ءاناقهد ىقستساف

 ءاملاب ناقهدلا ١

 .ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف مهل يه :لاقو «.ةضفلاو بهذلا ةينآ
 ةيواعم نع يتاربطلا هاور

 ؛سنأ نع يئاسنلا هاور ءبهذلاو ةضفلا ءانإ يف برشلاو لكألا نع دك يبلا ىف دقو :خلإ بهذلا ةينآ يف

 .يراقلا هلاق اذك «[؟5/85 :مقر] بزاع نب ءاربلا نع هجام نبا هاور «قربتسإلاو ريرحلاو جابيدلا نع ىمنو

 نب دمحم هاورو «مامإلا نع تايزلا بيبح نب ةزمح قيرط نم ورسح نباو يئراحلا هاور اذك :خإ ةفينح وبأ

 نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ئهجلا زوريف نب لاس نب ملسم نع ةفينح وبأ :لاق هنأ الإ هتخسن يف نسحلا
 قيرط نم ينانشألا هاور اذكهو «ثيدحلا «مهاتأ مث ماعطب مهاتأف ,ناقهد ىلع هعم اولزن مهنأ :ناميلا نب ةفيذح

 يذمرتلاو 270717 :مقر ملسمو 25577 :مقر يراخبلا] ةتسلا هجرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع ىسوم نب هللا ديبع

 يئاسنلاو «ةفيذح نع ىليل يبأ نب قيرط نم 070١[ :مقر يئاسنلاو ؛١7+ :مقر دواد وبأو 218378 :مقر

 ةنوميم ثيدح نم "ريبكلا همجعم" يف يناربطلاو «ةضفلاو بهذلا ةينأ ف برشلاو لكألا نع ىمن :اريتلا نع

 ٠١58[ :مقر ملسمو :0714 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو ؛ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلا نع ىمت :هيف ًالوطم

 ركذ ملسم دنعو «منهج ران هنطب ف رحرحي امنإ ةضفلاو بهذلا ءانإ نم برشي يذلا :ةملس مأ ثيدح نم

 .ةضفلاو بهذلا ةينآ ف :رمع نبا ثيدح نم ئطقرادلاو «[ ٠١55 :مقر] اضيأ لكألا



 ءابدلاو ريقنلاو تفرملاو متنحلا نايب همة ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [ءابدلاو ريقنلاو تفزملاو متنحلا نايب]

 .متنحلاو ءابدلا نع ىف دك 5 يبلا نأ :رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ 7
 ءارضبللا ةودللا ا 1 :

 مك انيمن :لاق كي يبلا نع هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع ةمقاع نع ةفينح وبأ -8

 ةيعوألا نم ٌدي هللا لوسر هنع ىمن امع رمع نبا تلأس :ناذاز نع ةرم نب ورمع نع يذمرتلا ىور :خلإ ىف
 ,ةعرقلا يهو ءابدلا نع ىنو «ةرحلا يهو ةمتنحلا نع هي هللا لوسر ىف" :لاق ءانتغلب انل هرسفو مكتغلب ةاثريبخأ

 "ةيقسألا يف ذبتني نأ رمأو ءريقملا وهو تفزملا نع ىمنو ءاجسن جنني وأ ًرقن رقني لخنلا لصأ يهو ريقنلا نع ىو
 «ةرمسو رمعي نب نمحرلا دبعو ةريره يبأو ديعس يبأو سابع نباو ىلعو رمع نع بابلا يثو :لاق ١874[. :مقر]

 .حيحص نسح ثيدح اذه «ةنوميمو يرافغلا مكحلاو ورمع نب ذئاعو نيصح نب نارمعو ةشئاعو سنأو
 ثيدحلاو «متنحلاو ءابدلا عيقن نع ىمن :ظفلب مامإلا نع ديز نب دامح قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ىش

 نم ["4/1١؟] يواحطلاو [555* :مقر] يئاسنلاو 873٠[ :مقر] دواد وبأو ١3351[ :مقر] ملسم هجرخأ

 هيف يهنلا ءاجو «ةريثك قرط نم يواحطلا هاورو «ريقنلاو تفزملاو متنحلاو ءابدلا نع ىف :ظفلب رمع نبا ثيدح
 هللا دبع نب رباجو بلاط يبأ نب يلعو ديعس وبأو ةريره وبأو سابع نبا مهنم ءرمع نبا ريغ ةباحصلا نم ةعامج نع
 ذئاعو وأ يبأ نب هللا دبعو سنأو ةشئاعو ةنوميمو ريبزلا نب هللا دبعو باطخلا نب رمعو ورمع نب هللا دبعو

 نبا ثيدحف «سيقلا دبع دفو نم لجرو يمليدلا نب هللا دبعو بدنج نب ةرمسو نيصح نب نارمعو ورمع نبا

 .قرط نم يواحطلاو ةثالثلاو ناخيشلا هجرخأ سابع
 «يواحطلاو ملسم هج رخخأ ديعس نأ ثيدحو «يواحطلاو يئاسنلاو دواد وب ملسم هج رخخأ ةريره نأ ثيدحو

 يدذمرتلاو دواد وبأو يراحخبلا هج رخخأ رباج ثيدحو «يواحطلاو ياحب دواد وبأو ملسم هجرخأ يلع ثيدحو

 ريبزلا نب هللا دبع ثيدحو «يواحطلاو دواد وبأ هجرحأ ورمع نب هللا دبع ثيدحو «يواحطلاو هحام نباو

 نادم ةيدجو ءاضرا وه ههيرعا شأ هتيوخو «قرط نم يواحطلا امهجرخأ ةشئاعو ةنوميم ثيدحو هاج رخخأ

 ثيدحو «يواحطلاو دواد وبأ هحرخأ يمليدلا نبا ثيدحو اننا اوه ايه ف سونا معو ةناغوب قرا يبأ نب

 .تاطوسبملا هعضوم «ليوط ثيدحلاو هقفلا ثيح نم انهه مالكلاو ءهاجرخأ سيقلا دبع دفو نم لحجر

 يذمرتلاو «[7077 :مقر] هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع هريغو راثد نب براحم نع يئاسنلا هجرحأ :خلإ مكانيف

 ةرايز ركذ يئاسنلا ةياور ف نكلو 1٠١54« :مقرإ هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع دثرم نب ةمقلع نع نايفس نع
 ديعس يبأو ةريره يبأو دوعسم نبا نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق ءاضيأ رباح نع هايورو ءاضيأ يحاضألاو روبقلا

 نم امهريغو نيحيحصلا يف ةروكذم ةصخرلاو عنملا تاياورو ءحيحص نسح ثيدح اذه ءورمع نب هللا دبعو
 .ةحيحص تاياورب كلذ تبث ,خسن مث رمألا لوأ ف كلذ ناك اضيأ اهريغو ننسلاو حاحصلا



 ءابدلاو ريقنلاو تفزملاو متنحلا نايب هما ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 رجه اولوقت الو ءاهوروزف همأ ربق ةرايز يف دك دمح 0 ءروبقلا ةرايز نع

 ىلع ء مك رسوم عسويل مكانيف انإو «مايأ ةثالث قوفا وكس نأ يحاضألا موحل نعو

 ؛تفرماو متنحلا يف برشلا نعو ءاودوزتو اولكف 0 عسو دق نآلاو .مكريقف
 را ءارضخلا ةرجلا اورخدا

 ائيش لحي ال فرظلا نإف «متتش فرظ لك يف اوبرشاف «ءابدلاو ريقنلا نع :ةياور قو

 ةرايز نع :ثالث نع مكاني انإ :لاق :ةياور فو كيم اومن ةلاواوتن هاا

 ,بلقلا قرت اهإف ءاهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهف تنك :سنأ نع مكاحلا ةياور فو :ارجه اولوقت الو

 .ءافعضلا ىلع ةقفشو ءارقفلا ىلع ةمحر :مكريقف ىلع (يراقلا) .ارجه اولوقت الو «ةرخآلا ركذتو «نيعلا عمدتو
 ةخسن يفو [ريقلا وهو «تفزلاب ىلطملا فرظلا] :خل! تفرملاو .مئانغلا نم ريخلا ةرثك لاصيإب :حلإ هللا عّسو دق

 نع :ةياور فو هن ا لحي ال فرظلا نإف ؛اوبرشاف :تفرملا :هلوق دعب ةرابعلا اذكه :"دنسملا حرش"

 قوف يحاضألا موحل اوكسمت نأ مكانيفو ءاهوروزف روبقلا ةرايز نع :ثالث نع مكاني انإ :لاق هنأ ةديرب نبا

 تفرااو ءابتللا "قف اويوشت نأ مكانيمو .مكريقف ىلع , مكينغ عسويل مكاني انإف ءاودوزتو اهوكسمأف مايأ ةثالث

 ريغتو ريخأتلاو مدقتلا لعلو رك ا ريرش ايو يم ناو اهيرالا خلا ف للان ؛مكل ادب اميف اوبرشاف

 .انتحخسن يف تعقو دق ةرابعلا

 مامإلا نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاور دقف ,ظافلألا ةفلتخم ةياورلا هذه :خلإ مكانيه انإ

 ارك اويرشت هلو. ةقرغ الو اعيش ل ال ف وراقلا فاك انويزشاف كفرلاو مهلا ىف ترتلا نع مكاديق قفل
 :ظفلب هنع ليذحلا نب رفز قيرط نمو «مامإلا نع يئاطلا دواد نع مادقملا نب بعصم قيرط نم يئراحلا هاورو

 ا فورظلا نم مكل ادب اميف اوبرشاف :هيفو «هركذف ثالث نع مكتيف

 نمحرلا دبع يبأ و ا هاورو «ةديرب نب هللا دبع نع ؛ددسلا "ق١ لاق“ هنأ الإ ماع ميهاربإ نبا

 دامحو «يقورسملاو «تارفلا نب نسحلاو «ىيي نب ليعامسإو ,يخلبلا عيطم يبأو ءىسوم نب هللا دبعو «يناسارخلا
 يبأو 0 ءورمع نب دسأو «"راثآلا" يف نسحلا نب دمحمو ,فسوي يبأو «ئرقملاو «ةفينح يبأ نبا
 ثالث نع مكتيف :هعفر «هيبأ نع ةديرب نبا قيرط نم دواد وبأ هحرخأ ثيدحلاو .مامإلا نع مهلك ريرضلا ةيواعم
 0 ا يئاسنلاو ٠١١5[ :مقر] يذمرتلاو [9171/ :مقر] ملسم هجحرخأو ءهوحن هركذف [؟*754 :مقرإ

 نب براحم قيرط نمو «هنع ةمقلع قيرط نم يواحطلا هاورو «مامإلا دنسك ةديرب هيبأ نع ناميلس ثيدح نم
 ضايع يبأ قيرط نمو «دوعسم نبا نع قورسم قيرط نمو هذ يلع نع ميلس نب قراخم قيرط نمو «هنع راثد

 - «رباج هيبأ نع نمحرلا دبع قيرط نمو «رباج نع دعما يبأ نب ملاس قيرط نمو ؛هوحن ورمع نب هللا دبع نع



 ذيبنلا برش نايب هم ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 اهوكسمأف مايأ ةثالث قوف يحاضألا موحل اوكسمت نأ مكانيمو ءاهوروزف روبقلا

 ءابدلا يف اوبرشت نأ مكانيمنو ,مكريقف ىلع مكينغ عسويل مكانيه امنإف ءاهودوزتو

 اوبرشت الو ءهمّرحي الو ًائيش لحي ال فرظلا نإف .مكل ادب اميف اوبرشاف تفزملاو

 لك يف اوبرشاف تفزملاو متنحلاو ءابدلا يف ذيبنلا نع :هيفو «هوحتن :ةياور يو ءاركسم

 .اركسم اوبرشت الو ؛«فرظ

 [ذيبنلا برش نايب]

 نع هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع هاثدح دامحو ةمقلع نع ةفينح وبأ -ع

 .همي الو ًائيش لحي ال فرظلا نإف ءفرظ لك يف اوبرشا :لاق هنأ دع يبا 5 - . . 5 1 ىإا م دلل

 دوعسم نب هللا دبع تيأر :لاق ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 2+

 راين نب ةدرب يبأ نع يدوعسملا نمحرلا دبع قيرط نمو «يردخلا ديعس يبأ نع نابح نب عساو قيرط نمو -
 .هوحن ةريره يبأ نع بشوح نب رهش قيرط نمو «لفغم نب هللا دبع نع هريغو ةيلاعلا بأ قيرط نمو ؛هوحن
 ديلا رع وكشف :اعوفرم «هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع براحم نع نانس يبأ نع ملسم ىور :خلإ مكاني انإ

 نع ةنررب دال رجع راض نت لدقاو نب فرعم نعو ءاركسم اوبرشت الو ءاهلك ةيقسألا يف اوبرخاع اتت لدا
 ةمقلع نعو ءاركسم اوبرشت الو .ءاعو لك يف اوبرشاف مدألا فورظ يف ةبرشألا نع مكتيهف تنك :اعوفرم هيبأ .

 لكو «همرحي الو ًائيش لحي ال افرظ وأ فرظلا نإو فورظلا نع مكتيمف :اعوفرم هيبأ نع ةديرب نبا نع دئرم نبا
 .مامإلا نع يناسارخلا نمحرلا دبع يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ .[3171 :مقر] مارح ركسم
 جالجللا هدنس يفو «مامإلا نع فسوي يبأ نع يوحنلا ذاعم يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 نبا هاور اذك ءمارح وهف بيبزلا ذيبن تقتع اذإ :لاق ريبج نب ديعس نع دامح نع اضيأ مامإلا ىورو ءفيعض

 ل ل قيرط نم ورسح
 طساوب يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب يبأ ىلع لزني ناك هنأ :كلام نب سنأ نع دامح نع ًاضيأ مامإلا ىورو

 نع نعم نب نمحرلا دبع قيرط نم ورسخ نبا هاور اذك «يباوخلا نم ذيبنلا هل يرتشيل قوسلا ىلإ هلوسرب ثعبيف
 هعم تمعطف معطي وهو ميهاربإ ىلع تلحدف ذيبنلا يقتأ تنك :لاق دامح نع ًاضيأ مامإلا ىورو «مامإلا
 - «هدنع معطأ امر هنأ :دوعسم نب هللا دبع نب رماع نع ئثدح هنع اكأكتأ ينآر املف ذيبن هيف احدق نلوأنف



 ذيبنلا برش نايب 20020 هرم ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 5 ذيبنلا برشت هللا كمحر :تلقف ءبرشف ذيبنب اعد مث اماعط لكأي وهو
 ةمقلع يأ

 نأ الولو «ذيبنلا برشي دو هللا لوسر كبار :دوعسم وبل لاقف ؟كب يدتقت

 بيبزلاو رمتلا ذيبن

 .هتبرش ام برشي

 رمتلاو بيبزلا ذيبن نع ىهك :لاق «رباج نع ءاطع نع رعسمو ةفينح وبأ س8” ؟
 هللا دبع نبا حابر يبأ نبا مادك نبا <

 .رمثلاو رسبلاو

 .( 8 را ص] هنع "راثآلا" يف دمحم هاور اذك ؛يناقسو برشف «هل دلو مأ نيريس هذبنت هل ذيبنب اعد مث -
 هكرتيق اذيبن هنع لحي هثلث يقبو هاثلت بهذ دق ءالطلا برشي ناك هنأ :ميهاربإ نع دامح نع اضيأ مامإلا ىورو

 ذخأو «[8737 :مقر 23537 :ص] "راثآلا" يف نسحلا نب دمحم هاور اذك ءاسأب كلذب ري ىلو «هبرشي مث دتشي ىح

 ىلع ءالطلا برشي ناك هنأ كلام نب سنأ نع ثيرح نب ورمع ىلوم عيرس نب ديلولا نع ًاضيأ مامإلا ىورو ههب
 ىورو «[878 :مقر :*5* :ص] اذهبي ذحأن انسل :لاقو ؛"راثآلا" يف دمحمو دايز نب نسحلا هنع هاور اذك ءفصنلا

 اننوطب يف لبإلا هذه موحل عطقت ال :لاق باطخلا نب رمع نع نوميم نب ورمع نع قاحسإ يبأ نع ًاضيأ مامإلا
 هاورو «مامإلا نع دايز نب نسحلا هوحن ىورو :«[874 :مقر ,577 :ص] راثآلا يف دمحم هاور ,ديدشلا ذيبنلا الإ

 .هعضوم يف طوسبم ليوط انهه مالكلاو «نوميم نب ورمع نع يعيبسلا نع ةمثيخ وبأ هحرحأو ؛هقيرط نم ةحلط

 دعم نب لهس نع مزاح هاد ءافكظ سابع نبا نع يعخنلاو ينارهبلا ىيي نع قرطب ملسم جرخأ :حلإ اعد مك
 ف 1ك هللا لوس لبنت انك" :ةشئاخ رغم ىح نسللا نعو «رمعلاو بيرلا لي 325 هيف فيد نم يدعاتلا

 035٠6٠88 50٠١5[( :مقر] "ةودغ هبرشيف ءاشع هذبننو ءءاشع هبرشيف ةودغ هذبنن «ءالزع هلو هالعأ ىكوي ءاقس
 ءاملا هلك بارشلا حدقلا اذمبي تك هللا لوسر تيقس دقل" :لاق سنأ نع يذمرتلل "لئامشلا" يفو :يراقلا لاقو
 اذإ بيبزلا ذيبن وأ رمتلا ذيبن :"ةصالخلا" يفف ,خبطي مل ام ىلع لومحم اذهو :يراقلا لاقو «"نبللاو لسعلاو ذيبنلاو

 دري ملو ماعطلا ءارمتسا هب دارأ اذإ فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ركسلا نود هبرش زوحي هنإف دتشا مث ةخبط ىندأ خبط
 .ذحأت هبو :ثيللا وبأ هيقفلا لاق ءمارح هريثكو هليلقف «هبرش زوجي ال :دمحم لاقو ءوهللا هب

 هرفصأو هرمحأو هضيبأ مارح هلك رزيملا :اعوفرم سابع نبا نع يناربطلا هاور دقف «ةرذلا ذيبن امأو :خلإ برشف
 .اضيأ ةرذلا ذيبنو نيطيلخلا لخب حرص دقف ' 'ةيادحملا" يف امأو «يراقلا هلاق ١١١175[ :مقر ]٠١١/١١« هرضحأو

 نم ةحلط هاور اذك :خل! ىهف .دبع مأ نبا يضر ام. يضرو «هيدهو هدهعب ءادتقالا نم درو امل :تكلب يدتقت ةمألاو

 ,"كلذك رمتلاو رسبلا نعو «ناطلخي رمتلاو بييزلا نع تك هللا لوسر ىمف" :ظفلب مامإلا نع جاجحلا نب ناقاحخ قيرط

 - ةتسلا هجرخأ ثيدحلاو ءاضيأ نانشألا هاورو ءءاطع نع امهالك رعسم نعو هنع هقيرط نم ورسخ نبا هاورو



 ذيبنلا برش نايب هم ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 ةديرب نب هللا دبع نع ناميلس يبأ نب دامحو دثرم نب ةمقلع نع ةفينح وبأ -47
 * 55 : . هتارص ِ

 .ًاركسم اوبرشت ال :لاق د يبنلا نع هيبأ نع

 يئاسنلاو 27307٠6 :مقر دواد وبأو ,”ما/5 :مقر يذمرتلاو غ585١ :مقر ملسمو 2556٠0١ :مقر يراحبلا] -

 ريسبلا لبني نأ نو ءاعيح نغلاو ينازل ةكجي نأ ىمن" :هثيدح نم |5940 :مقر هحام نباو ,55ه5 :مقر

 نم هجام نباو ١”555[ :مقر] يئاسنلاو ["7084 :مقر] دواد وبأو ١584[ :مقر] ملسمو :"اعيمج بطرلاو
 ,"بطرلاو وهزلا طيلخ نعو ءرمتلاو بيبزلا طيلخ نعو ءرسبلاو رمتلا طيلخ نع ىمن" :هعفر «ةداتق يبأ ثيدح
 سابع نبا ثيدح نم ملسمو ,هوحن ةملس مأ ثيدح نم [مام.5 :مقر] دواد وبأ هاورو «دواد وبأ هعفري و

 1995.١ 5991١ ١[ مكر سعي وباو دعا واو

 انهم رح قو نارها نع ادعو هيلا لوي وهو لوي ةعوس وأ 8 5 يبلا ىمن يأ فورعملا ةغيصب :خلإ ىف

 :مقر ملسمو 25507 :مقر يراخبلا] ' 'نيحيحصلا" فو :يراقلا لاق «ةيفنحلا دنع في هبو ءانباحصأ نم دمحم

 امي بيرلو وظرلا اودسق: ال و اميه يطنلا و” رسملا نتا وهزلا ودعت الا :يعبر نب ةداتق بأ نع 4

 نع جيرج نباو ثيللاو رانيد نب كلام نع يئاسنلا هجرخأ دقو :لوقأ «ةدح ىلع ةدحاو لك اوذبتنا نكلو
 ىليل يبأو سنأو ةداتق يبأو ديعس يبأو سابع نبا نع هحرحخأو «نيطيلخلا يف رباج نع رانيد نب ورمع نعو «ءاطع
 يذمرتلا هج رخخأو | مهكإأ فوهدهأن هبهعهرلبل هدهعهال ههده5ك تمدد ,ههه5 هه ه'' :مقر]

 ء[181لا/ 3410/5 :مقر] هحّحصو ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نعو .هحّحصو رباح نع ءاطع نع ثيللا نع

 همأ نع بعك نب دبعمو ةملس مأو سابع نباو ةداتق يبأو رباجو سنأ نع بابلا يفو :لاقو
 قيرط نم ورسح نبا هاورو ؛مامإلا نع يناسارخلا نمحرلا دبع يبأ قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 وبأو دمحأ هحرخأ ثيدحلاو «هنع عيزب نب هللا دبع قيرط نم يقابلا دبع نبا هاورو «مامإلا نع دايز نب نسحلا

 ثيدح نم هوحنب يواحطلاو ."ريقنو ركسم لك نع ىف" :هتعفر ةملس مأ نع بشوح نب رهش قيرط نم دواد
 هحّحصو رمع نبا نع يذمرتلا هحرخأ مارح رز ل لك :ثيدحل ايف اوبرشت 3 ال .ريشب نب نامعنلا

 مليدو يرصعلا جشألاو ىسوم يبأو ديعس يبأو دوعسم نباو يلعو رمع نع بابلا يفو :لاقو ١8754[« :مقر]

 ةديربو ةملس مأو لفغم نب هللا دبعو ةيواعمو ريشب نب نامعنلاو دعس نب سيقو سابع نباو ةشئاعو ةنوميمو
 ] .يزملا ةرقو رجح نب لئاوو ةريره يبأو
 ل ا ا اركي

 ىلع مكحلا نكل «ننسلاو حاحصلا هيلع تألامت ةريثك صوصن ركسملا ميرحت يف مث ,[147 :مقرإ مارح وهف ركسأ
 .ماقملا ردق ىلع ًارصتخم كانه هررقنسو ءسابع نبا ثيدح نم قأيس ام هديؤيو «ذحألملا ةيلعب نذؤي قتشملا
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 هللا دبع نبا

 نبا نع :ةياور يفو 0 لاهريثكو 0 تمرح :لاق هنأ

 .بارش لك نم ركسلاو ءاهريثكو اهليلق رمخلا تمرح :لاق سابع

 .يوونلا هلاق امك. ًاضيأ يعفاشلا باحصأ يرثكأ دنع يقيقحلا نيعملا وه ام ىلع بنعلا نم ةذختملا يه :رمخلا تمرح

 :هظفلو ءلسرم وهف سابع نبا ركذي مل هنأ ريغ مامإلا نع رشب نب دمحم قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ اهليلق

 ينامحلا ىيي يبأ قيرط نم لدعلا ةحلط هاورو ءبارش لك نم ركسلاو ءاهريثكو اهليلق اهنيعل رمخلا تمرح
 5.05 يبلا نأ سابع نبا نع ةفيحج يبأ نب نوع نع ةفينح وبأ :لاق هنأ الإ مامإلا نع امهالك ةفينح يبأ نب دامحو

 مامإلا دنس يف ظوفحملاو ,"يقهيبلا ىلع درلا يف يقنلا رهوجلا" يف نامكرتلا نب نيدلا ءالع هاور اذكهو ءهركذف

 نب رعسم انثدح «نيكد نب لضفلا ميعن وبأ انثدح :"هخيرات" يف ةمثيخ يبأ نب ركب وبأ لاقو .انتخسن ف ام وه

 نوع وبأو :لاق «بارش لك نم ريثكلاو اهنم ليلقلا اهنيعل رمخلا تمرح :لاق دادش نبا نع نوع يبأ نع مادك

 ظ فاضح ار را ليصنع ب وطنا نربخأ يفقثلا هللا ديع نب دمحم وه اذه

 ناميلس نع ةبعش انربحخأ ءدعجلا نب , يلع انثدحو :لاق داحلا نب دادش نب هللا دبع وه دادش نباو «ينابيشلا

 حابصلا نب دمحم انثدحو «ثراحلا تنب ةنوميم هتلاخ نع سابع نب هللا دبع نع دادش نب هللا دبع نع ينابيشلا

 ركسلاو ءاهنيعل رمخلا تمرح :لاق سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع يرماعلا شايع نع كيرش انربخأ «رازبلا

 انثدح «سيق نع نوراه نب ديزي نع بويأ كلذب انثدح ءورمع نب شايع وه يرماعلا شايعو «بارش لك نم
 اهليلق اهنيعل رمخلا تمرح :لاق «سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع ةمربش نبا ينربخأ ءميشه انئثدح «يبأ

 .بارش لك نم ركسلاو ءاهريثكو
 نب بعصملاو «ةفيلخ نب ةذوه مهنم «مدقتملا دنسلاب نوع اا باحصأ نم ةعامج هاورو

 نع يروثلا هعبات رعسمو «هب رعسم نع ميعن يبأ نع ةمثيح يبأ نبا قيرط نم غبصأ نب مساق هاورو «مادقملا

 هاورو «مامإلا ديناسم يف ةدوجوم نوع يبأ نع شايع نب هللا دبعو يروثلاو رعسم ةياورو ءكلذك نوع يبأ

 رازبلا هجر أو .بارش لك نم ركسلاو ءاهنيعل رمخلا هللا مرح :سابع نبا نع ةمركع قيرط نم "هبيذمت" يف يربطلا

 "ءافعضلا" يف يليقعلا هحرخأو ءافوقومو اعوفرم هنع "هننس" يف نيطقرادلاو «"همجعم" يف يناربطلاو ؛"هدنسم" يف
 يئاسنلا هاورو .سابع نبا نع ىوري امنإو ءظوفحم ريغ :لاقو ,.ةصق يف هعفر يلع نع ثراحلا نع :نيقيرط نم
 - «اهريثكو اهليلق رمخلا تمرح :لاق سابع نبا نع داحلا نب دادش نب هللا دبع نع ركذي ةمربش نبا قيرط نم
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 نبا نع ميشه قيرط نمو «دادش نب هللا دبع نع هعمسي مل ةمربش نباو :يئاسنلا لاق ءبارش لك نم ركسلاو -
 ركسلاو ءاهريثكو اهليلق اهنيعب رمخلا تمرح :لاق «سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع ةقثلا نيثدح :لاق ةمربش

 نب هللا دبع نع نوع يبأ نع رعسم نع ةبعش نع رفعج نب دمحم نع لبنح نب دمحأ قيرط نمو .بارش لك نم

 نب دمحأ قيرط نمو «بارش لك نم ركسملاو ءاهريثكو اهليلق اهنيعب رمخلا تمرح :لاق سابع نبا نع دادش
 نبا نع دادش نب هللا دبع نع نوع يبأ نع حيرذ نب سابع نع كيرش نع سابعلا يبأ نب ميهاربإ نع لبنح
 نم باوصلاب ىلوأ اذهو :يئاسنلا لاق ءبارش لك نم ركسأ امو ءاهريثكو اهليلق رمخلا تمرح :لاق سابع
 نوع يبأ ةياورو «ةمربش نبا نم عامسلا ركذ هثيدح يف سيلو ءسلدي ناك ريشب نب ميشهو «ةمربش نبا ثيدح
 يبههذلا رامع نع ةمربش نبا نع ميشه قيرط نم "هدنسم" يف رازبلا هاورو .سابع نبا نع تاقثلا هاور ام. هبشأ

 يبهذلا رامع نع ةمربش نبا نع هاور ملعي الو كيرشو يروثلاو رعسم نوع يبأ نع هاورو «دادش نب هللا دبع نع

 نب دمحم دنع الإ ثيدحلا اذه نكي ملو «نايفس وبأ الإ ميشه نع الو ءميشه الإ سابع نبا نع دادش نبا نع

 قيرط نمو «هركذف دادش نب هللا دبع نع نوع يبأ نع رعسم نع ةبعش قيرط نمو «ةقث ًايطساو ناكو ؛برح
 ةعامج هاور دقو .ركسملاو :لوقي ةبعشو :لاق «سابع نبا نع دادش نبا نع نوع يبأ نع ةملس يبأ نع نايفس

 .ثيدحلا اذه الإ ًادنسم ًاثيدح رعسم نع يروثلا ىور ملعن الو ءرعسم ةياور ىلع انرصتقاف نوع يبأ نع

 اهنيعل رمخلا تمرح :ًافوقوم سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع نوع يبأ نع "همجعم" يف يناربطلا هجرخأو
 9/١١ ] هوجن ًاعوفرم سابع نبا نع بيسملا نب ديعس نعو «بارش لك نم ركسلاو «ريثكلاو اهنم ليلقلا
 رعسم نع هاور دقو هب نوع يبأ نع رعسم نع رعسم ةمجرت يف "ةيلحلا" يف ميعن وبأ هحرخأو ٠١8759[« :مقر

 نع ةبعش درفتو 5 يبلا نع :لاقف رعسم نع ةنبيع نب نايفس هعفرو ؛ميهاربإو نايفسو ةبعشو يروثلا نايفس
 نع رفعج نب دمحم نع لبنح نبا قيرط نم "هننس" يف نيطقرادلا هجرخأو «بارش لك نم ركسلاو :لاقف رعسم

 لك نم ركسلاو ءاهنيعل رمخلا مرح امنإ :افوقوم سابع نبا نع دادش نبا نع نوع يبأ نع رعسم نع ةبعش
 دس لك 2 يببلا نع يور دق هنأل ؛سابع نبا نع باوصلا وه اذهو :لاق هك :مقر ىهحلوإ بارش

 .مارح هريثكو ركسأ ام ليلق :سابع نبا نع دهاحبو ءاطعو سواط هاورو «مارح
 ميعن ابأ عباتو «حيحص :مزح نبا لاق .هركذف سابع نبا نع دادش نبا نع نوع يبأ نع رعسم نع مساق هجرخأو

 يف يناربطلا هجرخأو ,ءكلذك نوع يبأ نع هاورف يروثلا رعسم عباتو ءكلذك رعسم نع هاورف «نوع نب رفعج
 «بارش لك نم ركسلاو «اهنيعل رمخلا هللا مرح :لاق «سابع نبا نع ةمركع نع دنه يبأ نب دواد نع "بيذهتلا"
 ثراحلا نع يعيبسلا قاحسإ يبأ نع هقيرط نم تارفلا نب دمحم ةمجرت يف "ءافعضلا باتك" يف يليقعلا هجرحخأو

 2 «تارفلا نب دمحمب هلعأو «بارش لك نم ركسلاو ءاهنيعب رمخلا تمرح :اعوفرم هيفو هن يلع نع



 رمخلا لكأ ةمرح هملا/ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 يدهي ناك هنأ :يفقثلا رماع يبأ نع ىنادمهلا سيق نب دمحم نع ةفينح وبأ -65

 رماع ابأ نيكي فيقث نم ًالحر نأ :ةياور فو «رمح نم ةيوار ماع لك يف دك يبل

 هيف تمرح يذلا ماعلا يف ىدهأف ءرمح نم ةيوار ماع لك دي يبلل يدهي ناك

 دوا لافج هللا نإ !نماع ابأ ايوتتك للا لوسر لاقف' دل يدير ناك امك ةيواز: نيت

 ؛كتجاح ىلع اهنمثب نعتساف اهعبف اهذخ :لاق ,«كرمخ يف انل ةحاح الف «رمخلا مرح

 .اهنمث لكأو اهّعيبو اهيرش مّرح دق ىلاعت هللا نإ !رماع ابأ اي :لاقف

 اذه نمحرلا دبع :لاقو ءاعوفرم يلع نع ثراحلا نع قاحسإ يبأ نع ينافطغلا رشب نب نمحرلا دبع نعو -
 نبا ثيدح نم هب اوجتحا ام امأو :"يراسلا داشرإ" يف لاقو ."ةيانبلا" يف ئيعلا هلاق اذك «ةياورلا يف لوهجب

 يف فلتخاف ؛بارش لك نم ركسلاو ءاهريثكو اهليلق رمخلا تمرح :ًاعوفرم تاقث لاجرب يئاسنلا دنع سابع

 :ظفلب هيف ةياورلا نأ هريغو دمحأ مامإلا حّجر دقف هتحص ريدقت ىلعو .هفقوو هعفر يفو .هعاطقناو هلصو

 عاطقنالا نأ :ًايناثو «ةلوبقم ةقثلا ةدايزو ةدايز عفرلا نإ :ًالوأ :هباوج ف لوقأ .["87/17] ميملا ظفلب ركسملاو

 يف انهه فوقوملا نأ :ًاثلاثو «لسرملا مكح يف هنإف ءلوصألا يف امك ةقث يوارلا ناك اذإ ةيفنحلا دنع حرحب سيل

 ؛عفرلا ىلإ ريشي اذهو «خلإ رمخلا هللا مرح :سابع نبا لاق هنأ :ًاعبارو «داهتجا غاسم هيف سيل امل ؛عوفرملا مكح

 يقاب ضراعي ةلاحم الف حص اذإ ثيدحلا نأ :اسماخو ءهلوسر ىلإ ةبسنلا نم لزنأ سيل هللا ىلإ ةبسنلا نإف

 امهو سايقلا ىلإ وأ طقاستلا ىلإ امإ راصيف ءدحاو سنج نم هنأل ؛ثيداحألا ددع ةرثكب ةربع الو «حاحصلا

 :مارحت وهف ركسأ تارش لك هاهزرغو ةشئاع نع اهروغو "نيشيفصلا" ق دزو.نق هنآ :اسداسو..انل نآديون
 دا عاشو ءددجتلاو فصولا رابتعا نع ئبني لعفلا نأل ؛"بارش لك نم ركسلاو" «ةياورلا لثم هنيعب وهو

 ,"ةيادهلا" يف روكذم ريثكلاو ليلقلا ةمرح ثيداحأ ليوأت نأ ىلع ذخأملا ةيلع ىلع لدي قتشملا ىلع مكحلا

 فو «ةبرشألا باتك نم همث بلطيلف "ةيانبلا" اهحرشو "ةيادحلا" يف حورشم روكذم ةلأسملا هذه لاثمأ ليصفتو .

 .انهه "دنسملا حرش" يف ةلدألاو را الاووع اذ يراقلا هنم لقن «دودحلا باتك نم "ريدقلا حتف"

 سابع نبا لأس هنأ يئابسلا ةلعو نب نمحرلا دبع نع ملسم ىور :خلإ هللا نإ ."راثآلا" يف دمحم هاور :خلإ ةفينح وبأ
 :5 هللا لوسر هل لاقف ءرمح ةيوار للك هللا لوسرل ىدهأ ًالجر نإ :افُض سابع نبا لاق «بنعلا نم رصعي امع

 هترمأ :لاقف ؟هترراس امب :ّدلكُي هللا لوسر هل لاقف ءاناسنإ راسف :لاق ءال :لاق ؟اهمّرح ىلاعت هللا نأ تملع له

 ١919[. :مقر] اهيف ام بهذ ىح ةدازملا حتفف :لاق ءاهعيب مرح امبرش مّرح يذلا نإ :لاقف ءاهعيبب



 لدسلا نايب .325 ىبنلا ةوسنلق نايب ه8 ةنيزلاو سابللا باتك

 هلل 0 0

 5 ىف هللص اب 5 1 ٌ
 ةوسدلق 2 هللا لوسرل ناك :لاق ةريره يبأ نع ءاطع نع ةفينح وبأ -25

 دنارص ار 1 5 0 0 8 1 ١
 .ةيماش ءاضيي ةوسنلف 325 هللا لوسرل ناك ؟ةريرش ىأ نع ءاطغ نع ةةياور قو: ةيماش

 | لدسلا نان ]
 7 .نلادسم َِع ِع ِع 0

 لحرب ّرم 225 يبلا نأ :ةفيحح يِبأ نع رمقألا نب يلع نع ةفينح وبأ -

 .اعطقنم ٌدُعُي ىبلا نع رمقألا نب ىلع نع :ةياور يفو هيلع هفطعأف هبوث لداس
 ىلع هدرف السرم يأ 1 0 ةقتك

 0000000 ؛ىليل يبأ نبا نع مكحلا نع ةفينح وبأ -

 ةيقرع نالا ىمستو «سأرلا ُُق سبلي ام :ةلمهملا نيسلا حتفو نونلا نوكسو ماللاو فااَملا حتفب ا ةوسدلق

 ناك :ةشئاع نع ركاسع نبا ةياور فو ءءاضيب ةوسنلق سبلي ناك دي هنأ :رمع نبا نع ياربطلا هاورو «ةيفوكو

 ريغب مئامعلا سبليو .مئامعلا ريغبو مئامعلا تحخأ سنالقلا سبلي ناك :هل ةياور فو ,ةينيطال ءاضيب ةوسنلق هل

 .يراقلا لاق اذك «برحلا يف ناذآلا تاوذ سبليو «ةبرضملا ضيبلا نهو «ةيناميلا سنالقلا سبلي ناكو «سنالق

 نم قفلم وه :ظفاحلا لاقو «يئراحلا هاور اذك :خا ةفينح وبأ .نيفرطلا نم ءاخرإلا وهو لدسلا نم :لداس

 يف ريرحلا سبلي امنإ :هيفو «ثيدحلا «ءاريس ةلح رمع ىأر :رمع نبا ثيدحو «هيلع قفتم ةفيذح ثيدح :نيثيدح

 مامإلا ىورو ءاضيأ ٠١078[ :مقر ملسمو ,5878 :مقر يراخبلا] هيلع قفتم وهو «ةرخآلا يف هل قالح ال نم ايندلا
 ةعطقو «هديب ريرح نم ةعطق ذأ :هعفر ءادردلا بأ نع يرصملا هللا دابع نب ديعس نب ذئاع نع ةسينأ يبأ نب ديز نع

 (هنع ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم ةحلط هاور اذك ىمأ روك ذ ىلع مارح ناذه :لاق مث «ىرحألا هديب بهذ نم

 .اعوفرم رصم لهأ نم لحر نع ةسينأ يبأ نب ديز نع :لاق هنأ ريغ هنع دايز نب نسحلا قيرط نم رفظملا نباو
 دمحأو هجام نباو دواد وبأو يئاسنلا هجرخأ هوحن يلع ثيدح «رابحأ هيفو «هنع "راثآلا" يف دمحم هاور اذكهو

 ةبيش يبأ نباو [534/4] دمحأو 51١48[ :مقر] يئاسنلاو يذمرتلا هجرحخأ ىسوم يبأ ثيدحو «نابح نباو

 و هللا دبع ثيدحو 7 :مقر] يدذمرتلا هححصو ,مهئانإل لحو :هيفو له :مقر ن3اهح/هز

 - «رازبلا هجرخأ رمع ثيدحو ,يقيرفإلا هيفو «ناربطلاو ىلعي وبأو رازبلاو ةبيش يىبأ نباو قاحسإ هج رمخأ ورمع



 ليثامت هيف رتسلا نع يهنلا نايب 2 ةنيزلاو سابللا باتك

 كلذ لعفي امنإ :لاقو ؛جابيدلاو ريرحلا سبل نع ىمن هلك هللا لوسر نأ :ةفيذح نع

 ."هل قالخخ ال نم

 | لياقسيق عملا دف يهنلا نايب |

 ههجو هللا مرك يلع نع ةزمح نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع ةفينح وبأ -69

 20000 «ليئربج أطبأف «ليئامت هيف ًارتس دل هللا لوسر تيب يف قلع ناك هنأ

 :هيفو ءرصم خيرات يف سنوي نب ديعس وبأ هحرخأ رماع نب ةبقع ثيدحو «فيعض ريبح نب ورمع هدنس قو <

 ؛يناربطلاو رازبلا هجرخأ سابع نبا ثيدحو «ةبيش يبأ نبا هجرحأ هلثم مقرأ نب ديز ثيدحو ,مهثانإل لح

 «ئناه مأو رماع نب ةبقعو ةفيذحو رمعو يلع نع بابلا يو :يذمرتلا لاق «ئاربطلا هجرخأ ةلئاو ثيدحو

 .رباجو ءاربلاو ةناحير نباو رمع نباو ورمع نب هللا دبعو ريبزلا نب هللا هو ناسعو سنأو
 هاور ءبهذلا هتانب ىلح رمع نباو ءبهذلا اهتاوخأ تلح امنأ :ةشئاع نع رانيد نب ورمع نع اضيأ مامإلا ىورو

 «ريركا صمق يف ةفيذح نع هوحن مامإلا ىورو ؛هقيرط نم ورسحخ نباو «هنع دايز نب نسح لاو "راثآلا" يف دمحم

 نع اضيأ مامإلا ىورو «هنع ريبزلا نب هللا دبعو ءارغملا يبأ نب ةورف قيرط نم ةحلطو «"راثآلا" يف هنع دمحم هاور

 نم حلصي ال هنأ رانلا لهأ يز يف نومتئج :لاقف «جابيدلاو ريرحلا مهيلع موق رمع ىلإ ءاج ميهاربإ نع دامح
 .ورسخ نبا هقيرط نمو «هنع دايز نب نسحلا هاور ؛ثيدحلا ئيعم اذه «ةعبرأ وأ عباصأ ةثالث اذكه الإ ريرحلا

 يراخبلا ىور دقف «خلإ لعفي امنإ ريخألا ظفللا امأو «يراخخبلا نع دانسإلا اذهب كلذ قبس دق :خلإ ةفيذح نع

 :مقر] ةرخآلا يف هل قالخ ال نم ايندلا يف ريرحلا سبلي امنإ :اعوفرم باطخلا نب رمع هيبأ نع رمع نبا نع
 يذمرتلا ىورو «ةرخآلا يف هل قالح الف ايندلا ف ريرحلا سبل نم :دادش نب برح نع يئاسنلا هاورو

 يفو :لاق 17٠١[« :مقر] مهثانإل لحأو ءيمأ روكذ ىلع بهذلاو ريرحلا سابل مرح :ًاعوفرم ىسوم يبأ نع

 هللا دبعو نيصخ نب نارمعو ءورمع نب هللا دبعو ةفيذحو سنأو عناه مأو رماع نب ةبقعو يلعو رمع نع بابلا

 .حيحص نسح ثيدح اذه ءءاربلاو رمع نباو ةناحير يبأو رباجو ريبزلا نب
 ريرحلا سبلي امنإ :هعفر رمع نع يئاسنلاو دواد وبأو ناخيشلاو دمحأ هجرحأ ,ةرخآلا يف هل ظح ال :هل قالخ ال

 :اعوفرم رياح نع ريبزلا يبأ نع يذمرتلا جرخأ «حاورألا تاوذل ريواصت يأ :لإ ليثامت .خلإ ال نم ايندلا يف

 ةحلط يبأو يلع نع بابلا قو :لاق ١749[« :مقر] "كلذ عنصي نأ نع ىمنو «تيبلا يف ةروصلا نع ىمن"

 هللا هبذع ةروص روص نم :اعوفرم سابع نبا نع نع جرخأو .هحّحصو هنّسح مث ؛بويأ يبأو ةريره يبأو ةشئاعو

 كا 6 ا ا او



 متكلاو ءانحلاب باضخلا نايب هو ةنيزلاو سابللا باتك

 طسباف «ليثامت الو بلك هيف اتيب لخدن ال انإ : :لاق ءنيع كأطبأ امو :هل لاقف «هاتأ مث
 هش رفاق ي

 .ورجلا اذه جرحأو «ليثامتلا سوؤر عطقأو «هقلعت الو رتسلا

 [متكلاو ءانحلاب باضخلا نايب]

 | :ُلُي هللا لوسر لاق :لاق امد رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -
 .باتكلا لهأ اوفلاخو ءءانحلاب مكر عش

 ..رذ يبأ نع دوسألا بأ نع يدنكلا هللا دبع نب ىحي نع ةفينح وبأ 48١-

 "ا ,"هتعزنف هعزنأ نأ ىنرمأف ليثامت هيف اكونرُد تقلعو -
 ! :لاق ءاهدسوتو اهيلع سلجتل :تلق ؟ةقرمنلا هذه لاب ام :لاق «تبنذأ امه هللا ىلإ بوتأ :تلقف «لحدي ملف

 نعو ءروصل اديك اديب حست ال ةكفلللا إو متقلخ ام اويحأ :مهل لاقي «ةمايقلا موي نوبذعي روصلا هذه باحصأ

 :دحجو ام هيلإ اكشف يقف لي يبلا جرحف نك بلا ىلع دعشا نيح هيلع ثارف ليثربح كل يبا دعو" :رمع نبا

 .اضرأ ةريغو اةحلط أ نع هجرعأ و: "كلك الون: ةروض هيك اهي: لخادت الا انإ :ليئربج هل لاقف

 يئاسنلاو ١١4175[ :مقر ,.40/8] دمحأ هجرحخأ [باّتكلاو ةظفحلا ال «نوبرقملا ةكئالملا يأ] :خإ لخدن ال انإ

 ةكئالملا لإ :هعفر يلع نع هحجام نباو خل لحدت ال ةكئالملا لإ :هعفر كيعس يبأ نع "هحيحص" ُق كابح نباو

 .بلكلا دلو :ءارلا نوكسو ميجلا رسكب :ورجلا .[55145 :مقر] ةروص الو بلك هيف اتيب لحدت ال
 اوفلاخو ءاوقرفاو ءاوبضتحاا :رمع نبا نع يدع نبا هآور :خا| ءانجخلاب .ةحام نباو يئاسنلا هوحنب هور :رمع نبا

 رازبلا هاورو «عورلا نكسي حيرلا بيط هنإف «ءانحلاب اوبضتحا :سنأ نع "زنكلا" يف مكاحلاو ىلعي وبأ هاورو «دوهيلا
 (كني يراقلا) .مكحاكنو مكلامجو مكبابش يف ديزي هنإف «ءانحلاب اوبضتخا :سنأ نع بطلا يف ميعن وبأو
 نع راسي نب ناميلس نع يراخبلا ىور [يذمرتلا ريغ هذ ةريره يبأ نع هوحنب ةتسلا 0 :خإ اوفلاخو
 نع ةملس يبأ نع يذمرتلاو «[5899 :مقر] مهوفلاخف نوغبصي ال ىراصنلاو دوهيلا ن ! :ًاعوفرم ةريره يبأ
 سابع نباو ريبزلا نع بابلا يفو :لاق 41١757 :مقر] دوهيلاب اوهبشت الو «بيشلا اوريغ :اعوفرم ةريره يبأ

 نع جرحأو «رمع نباو ةفيحج يبأو ةرمس نب رباجو ليفطلا يبأو ةمذهحلاو ةثمر يبأو ءسنأو رذ يبأو رباحو
 ىمتكلاو ءانحخلا بيشلا هب 0 ام نسحأ نإ :اعوفرم رذ ْقأ نع يليدلا وضل يبأ نع ةديرب نب هلل ديبع

 هللا دبع نب ىيي ةيجح وبأ وه :يدنكلا .داوسلا ىلإ ةبراضلا وأ «ةرمحلا ال ضحملا داوسلا عونمملا مث .هححصو

 .نايفس نب ورمع نب ملاظ همسا يلؤدلا :دوسألا يبأ .حلجألاب فورعملا ةيواعم نب



 متكلاو ءانحلاب باضخلا نايب هوأ ةئيزلاو سابللا باتك

 :لاق :ةياور يفو ءمتكلاو ءاّنحلا بيشلا هب مترّيغ ام نسحأ نإ :لاق ل يبنلا نع

 بيشلا هب مترّيغ ام نسحأ نم :ةياور يفو ,متكلاو ءانحلا رعشلا هب متريغ ام نسحأ

 غبصيو ةمسولا عم لعجي تبن وه :متكلاو .ًاعوفرم رذ يبأ نع يليدلا دوسألا يبأ نع دواد وبأ هاور :يبنلا نع

 نم يثراحلا هاور اذك [(يراقلا) .هنيعب ةعبرألاو دمحأ هاور] :خلإ ةياور يفو .ةمسولا وه :ليقو ءدوسأ رعشلا هب
 قباسو «تارفلا نب نسحلاو «تايزلا بيبح نب ةزمحو «نارمع نب يئاعملاو «ئرقملاو ,ميهاربإ نب يكم قيرط

 نب نسحلاو «ىناه نب بويأو .ءفسوي يبأو ءيقورسملاو ؛ميهاربإ نب رمعو ءدوسألا نع :لاق هنأ الإ يربربلا
 نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاورو «مامإلا نع مه رشع ةئالث فل نب زيزعلا دبعو ءورمع نب دسأو «دايز
 ناميلس نب ديعس قيرط نمو ؛مامإلا نع ميهاربإ نب يكم قيرط نم لدعلا ةحلط هاورو ؛مامإلا نع يبهولا دلاخ
 نب نسحلا قيرط نم ورسح نبا هاورو «مامإلا نع ناقربزلا نب دواد قيرط نمو «مامإلا نع نسحلا نب دمحم نع
 ريغ ام :ظفلب هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ هجرحأ ثيدحلاو ؛هنع ميهاربإ نب يكم قيرط نمو «دايز

 ف دمحأ هح رخأو هب ريغ ام لضفأ :يئاسنللو «حيحص نسح :يدذمرتلا لاق ءرعشلا اذه :ةياور فو «بيشلا هب

 ةيجح وبأ مامإلا خيشو ءرذ يبأ ثيدح نم مهلك "هكردتسم" يف مكاحلاو ,”"هحيحص" يف نابح نباو «"هدنسم"

 .ثيدحلا ميقتسم تبث يدنع وه :يدع نبا لاق ةَقث حلحألا

  [اعوفرم رذ يبأ ثيدح نم هحيحص ف نابح نباو هننس يف ةعبرألاو هدنسم يف دمحأ هحرحأ] :خلإ بيشلا
 حيرلا بيط هنإف «ءانحلاب اوبضتخا : عوفر سنأ ثيدح يف ا يف دراو هريغو ءانحلاب باضخلا

 نمو «"هانك" يف مكاحلاو 857١[, :مقر ..5/7] "هدنسم" يف ىلعي وبأ يضاقلا هحرخأ :عورلا نكسي
 نبا ثيدح نمو ,"هلماك" يف يدع نبا هحرحأ ءدوهيلا اوفلاخو يملا ءاوبضتحا :هعفر رمع نبا ثيدح

 :هعفر سنأ ةيدس سو ءاضبأ "هلفاك" قهرا ىمزللا باف رشعم ةكضفلا: إف مكاَحِل اوبضا : نابع

 ,"بطلا" يف ميعن وبأو «"هدنسم" يف رازبلا هجرحأ ءمكحاكنو 05 مكبابش يف ديزي هنإف «ءانحلاب اوبضتا
 اذه "هحيحص" يف نابح نباو ؛"مهننس" يف ةعبرألاو "هدنسم" يف دمحأ هجرحأ دقف ءاذه رذ يبأ ثيدح امأو

 ةمسولا وه سيل متكلاو «متكلاو ةرفصلا نم هريغو ءانحلاب باضتخالا زاوج نم ملعلا لهأ روهمج دنع هيلع قفتم
 ."داعملا داز" يف ميقلا نبا هققح امك اهريغ لب مهوتي امك

 نبا هلقن 0 دا ؛هزاوج يورو «هعنم ىلع رثكألاو صلاخلا داوسلا يف اوفلتحا اهنإو

 ءادردلا يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو «رابحخأ هعنم يفو ؛مالك هدنس يف ةحابإ يف ثيدح هيف درو دقو «ميقلا

 اذإ :هتعفر ةشئاع نع "هسودرف" يف يمليدلا ىور نكل «ةمايقلا موي ههجو هللا دّوس داوسلاب بضخ نم :هعفر
 دنسلا مالثنا نع هتمالس ميلست دعب ثيدحلا نكل ءبضخي هنأ اهملعيلف داوسلاب بضخي وهو ةأرملا مكدحأ بطح

 - «لسغلا هيلع بجي مالغلاب طال نم :لاقي امك ررغلا نع زرحتلا ىلع لب «ةحابإلا ىلع لدي ال هنأل ؛هيف ةجح ال



 ةيحللا محاونب ذخألا نايب هه ةنيزلاو سابللا باتك

 .متكلاو ءانحلا

 | ةيحللا يحاونب ذحألا ناب

 دق هتيحلو 305 يببلا ىتأ ةفاحق ابأ نأ :لحر نع مثيلا نع ةفينح ويأ - 5

 .هتيححل يحاون ىلإ راشأو "متذحأ ول" :لاقف :لاق ء«ترشتن
 ا
 ةادلإ مهنا نابل :لاق هنأ «سابع نبا نع روث مأ نع مثيلا نع ةفينح وبأ م

 نبا ج جرخأ دقف ءاريثك 0 ل درو دقف الإو «ضلاخلا ريغ ىلع هلم عمجلا نكمأ ملس ولو -

 يمليدلا جرحأو .ةمايقلا موي د وسلاب بضخت 1 را كلا نإ ءاعوفرم الثسرم رماع نع "هتاقبط" يف دعس

 بضتخا نم لوأو «ميهاربإ م ءانحلاب بضخ نم لوأ :هعفر سنأ نع راجنلا نباو "سودرفلا دنسم" يف

 بيطأو .مكهوجول ىرسأ هنإف «ءانحلاب مكبيش اوبوش :هعفر سنأ نع ركاسع نبا جرخأو .نوعرف داوسلاب
 اوريغ :اعوفرم دروو «نامبإلاو رفكلا نيب ام لصفي ءانحلا ,ةنحلا لهأ ناحير ديس ءانحلا مكعامجل رثكأو ؛مكهاوفأل

 «ريبزلا نع [5074 :مقر] يئاسنلاو ١5١5[ :مقر ]2155/1١ دمحأ هحرحخأ «دوهيلاب اوهبشت الو .بيشلا

 «ىراصنلاو :ةياور يف [5 87 :مقر ]2581/١17 نابح نباو دمحأ داز ء[757١ :مقر] ةريره يبأ نع يذمرتلاو

 :اعوفرم رمع نبا نع "ريبكلا" يف ياربطلا جرخأو ءداوسلا اوبرقت الو بيشلا اوريغ :هعفر سنأ نع دمحأ جرحأو
 :هعفر ةلثاو نع ركاسع نبا جرحخأو « ءرفاكلا باضحخ داوسلاو ءملسملا باضخ ةرمحلاو .نمؤملا باضحخ ةرفصلا

 وبأو ئيسلا نبا جرخأو «ربقلا يف دهاش وهو ؛عامجلا يف ديزيو ,مكبولق رهطيو مكسوؤر روني هنإف ءانحلاب مكيلع

 ا ل فرقا يسر كلل تاس كح ك7 0000

 .قيدصلا ركب يبأ دلاو فاقلا مضب :ةفاحق ابأ .داوسلا ثروي عمجلا نأل ؛وأ يع مبواولاو :متكلاو

 :مقر] "اهوطو اهضرع نم هتيحل نم ذخأي ناك 5 هنأ" :ورمع يبأ نع يذمرتلا ثيدح ينو :خلإ راشأو
 هسأرو «ةكم حتف موي قيدصلا ركب يبأ دلاو ةفاحق يبأب يأ :لاق رباج نع ملسم هاور تك راشأو

 رباج نع رييزلا يبأ نع دواد وبأ هاورو ءداوسلا اوبنتجاو اذه اورْيغ فك للا لوسر لافف ءاضايب ةماغتلاك هفيحلو

 نم اوذح :ًاعوفرم ةشئاع ثيدح هديؤي :هتيحل يحاون .ملإ متذحأ ول :ظفل امهيف سيلو ,ملسم ظفل وحنب
 . هئزح ' يف يرودلا دلخم نب هللا ديبع وبأ هجرخأ ءاطوط اوفعاو مكاحل ضرع

 فسوي يبأ نع مهلك يبالودلا ليعامسإو ينوعلا ديعسو ديلولا نب رشب قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ روث مأ نع
 نع ثيدحلا اذه يوار هب عي دعجلا نب يلع لاق :هثيدح يف دابع نب مساقلا لاق :يثراحلا لاق «مامإلا نع

 - ًاضيأ يئراحلا هاورو ؛ردلا لثم ءاج ثيدحلاب ءاج اذإ ةفينح وبأ :ديلولا نب رشب نع رازبلا نسحلا نب دمحم



 ةيحللا يحاونب ذخألا نايب هوه ةنيزلاو سابللا باتك

 .سأرلاب رعش نكي مل اذإ لصولاب سأب ال :ةياور فو رعشلاب ىف امنإ فوصلاب اهرعش

 ًاضيأ هاورو «سأرلاب ًافوص ناك اذإ لصولاب سأب ال :لاق هنأ ريغ مامإلا نع تايزلا بيبح نب ةزمح قيرط نم -
 دسأو ءروث مأ ركذي مل هنأ الإ ىسوم نب هللا ديبعو ينامحلاو مهحلا يبأ نب ديعسو تارفلا نب نسحلا قيرط نم

 نبا هاورو ؛مامإلا نع بيهص نب دابع قيرط نم رفظملا نبا هاورو .مامإلا نع مهلك دايز نب نسحلاو ورمع نب
 ثيدح نمو ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم ةتسلا هحرخأ هلصأب ثيدحلاو ؛مامإلا نع ئرقملا قيرط نم ورسح
 :دوعسم نبا ثيدح رخآ ف نكل ءانثتسالا اذه ريغ نم اهلك سابع نبا ثيدح نم دواد وبأو ءدوعسم نبا
 .اذه يف ريغت ال هنأل ؛ءانثتسالا اذه هنم دافتسملا ليلعتلا ىلإ ريشم هللا قلخ- تاريغملا

 دبع دمحم وبأ ركذو ءاهاح فرعي مل :هشماه يف ملعلا لهأ ضعب بتكو «تايعباتلا ىدحإ يراقلا لاق :روث مأ

 .ملعأ هللاو ءروث مأ ركذ الب هديناسأ قرط ضعب يف ذاتسألا يراخخبلا بوقعي نب هللا

 .مومعلل صصخنملا وهو «هريغب ال يمدآلا ءزجب عافتنالا وه مرحملا نأل :رعشلاب ىف



 تاوعدلاو ىقرلاو نجوما لضفو بطلا باتك

 [ضرملا لضفو بطلا نايب]

 ك5 هللا لوسر نع ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -غ 8

 ام لمعلا نم هل نوكي الو «ةنجلا يف ايلعلا ةجردلا ناسنالل بتكيل هللا نإ" :لاق

 ."اهغلبي يح هللا هيلتبي لازي الف اهغلبي

 ال :رخآ يفو «كلذ ريغو عرصلاو ىمحلاك ةفآ بحاص امي ىقري يلا ةذوعلا ةيقرلاو «ةيقر عمج :ىقرلاو

 نإ :ًاعوفرم اهنعو :خإ ةشئاع نع (راحبلا عمجم) .ةريثك نيمسقلا يف ثيداحألاو ءنووتكي الو نوقرتسي
 ءةجرد هب هل هللا عفر الإ عحو الو ءاهقوف امف ةكوش نم ةبكن نمؤملا بيصت ال هنأل ؛مهيلع ددشي نينمؤملا

 ."هبعش" يف يقهيبلاو ,"هكردتسم" يف مكاحلاو 2"هتاقبط" يف دعس نبا هجرخأ ؛ةئيطخ هنع طحو

 هللا هالتبا اهرفكي ام لمعلا نم هل نكي ملف دبعلا بونذ ترثك اذإ :هتعفر اهنع دمحأ جرحأ :خلإ ةشئاع نع

 الإ هيلتبي امو نمؤملا يلتبيل هللا نإ :هعفر يرهفلا ةمطاف يبأ نع "نيكلا" يف مكاحلا جرخأو هنع اهرفكيل نزحلاب

 يمرادلاو [407 :مقر] هجام نباو مك [؟992 :مقر] يذمرتلا ىور :خل هللا نإ .هيلع هتماركل

 لثمألا مث «ءءايبنألا :لاق ءءالب دشأ سانلا يأ و هللا لوسر لثكس :لاق ءدعس نع [؟07817 :مقر «417/1]

 امف «هيلع نوه ةقر هنيد ف ناك نإو هؤالب دتشا ابلص هنيد ف ناك نإف ؛هنيد بسح ىلع لحرلا ىلتبي ؛لثمألاف

 ةنموملاو نمؤملاب ءالبلا لازي ال :اعوفرم ةريره يِبأ نع يذمرتلاو «بنذ نم هل ام ضرألا ىلع يشمي يح كلذك لاز

 دمحأو [؟"0٠04 :مقر] دواد وبأ ىورو «[515949 :مقر] ةئكيطخ نم هيلع امو هللا ىقلي نح هدلوو هلامو هسفن يف
 هللا هالتبا هلمعب اهغلبي مل ةلزنم هللا نم هل تقبس اذإ دبعلا نإ :اعوفرم هدح نع هيبأ نع يملسلا دلاخخ نب دمحم نع
 دا نيا كنج اا ارحل نزور قانا" يخي يرادمدلا ف لا

 مث «ةدابعلا نم ةنسح ةقيرط ىلع ناك اذإ دبعلا نإ :اعوفرم صاعلا نب ورمع نبا نع "ةنسلا حرش" يف يورو
 ل ل .هقلطأ يح اقيلط ناك اذإ هلمع لثم هل بتكا :هب لكؤملا كلملل ليق ضرم

 نإو فرهطو هلسغ هافش نإف «لمعي ناك يذلا هلمع حلاص هل بتكا :كلملل ليق هدسج يف ءالبب ملسملا يلتبا

 الزيغ لمَقيكبعلا ناك اذإ :ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع دواد وبأ هاورو «"ةاكشملا" يف اذك همحرو هل رفغ هضبق



 ضرملا لضفو بطلا نايب 246 ... ضرملا لضفو بطلا باتك

 ذإ" : ع هللا لوشر لاق لاق ةيبآ نع ةذيرب نبا نع ةمقلع نع ةفينحب بأ -ع*ه

 لثم يدبعل اوبتكا :هتكئالمل ىلاعتو كرابت هللا لاق «ريخلا نم ةفئاط ىلع وهو دبعلا ضرم

 اوبتكا" :ةياور يفو ,"ءالبلا رجأ عم' :ةياور يف داز 2" حيحص وهو لمعي ناك ام رحأ

 ,ةعاطلا نم لمع ىلعو دبعلا ضرم اذإ" :ةياور يفو « حيحص وهو لمعي ناك ام يدبعل

 هباوث لثم يأ

 ."حيحص وهو لمعي ناك ام رحأ يدبعل اوبتكا :هتظفحل لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإف

 :لاق دلو يبنلا نأ :رباج نع ريبزلا يبأ نع ناميلس نب لتاقمو ةفينح وبأ -45
 ."هللا نذإب ئرب هؤاود ءادلا باصأ اذإف «ءاود ىلاعت هللا لعج ءاد لكل"

 دبخلا ضرع اذإ :ظفلب ىسوم يبأ نع هجام نباو |[ :مقر] يراحبلاو ]5٠١/4[ دمحأ ىور :خإ هيبأ نع

 ناو ءاضيأ اعوفرم هنع ةيودرم ورا ةحرخاو ءاميق اهتيدم نم ناك ام رجألا نم هل ىلاعت هللا بتك رفاس وأ

 وهو .يراقلا مالك نم تطقتلا اذك «سوأ ن ني هادتخ نع قاريطلا اذك و :ةانغم هو ليز لوكس له ركابسو

 ىسوم يبأ نع ١137[ :مقر| يراخبلاو ]4٠١/4[ دمحأ هجرحخأ :خلإ ضرم اذإ .يطويسلا نع هيدبب ذخآ
 خيشلا وبأ هجرحأو ءاميقم ديم اني ناك ام لثم رحألا نم هل هللا بتك رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ :هعفر

 نبا ىورو ءهمأ هتدلو مويك هبونذ نم جرح مايأ ةثالث دبعلا ضرم اذإ :هعفر سنأ نع "هطسوأ" يف يناربطلاو
 بتكي هللا نإ :هعفر ىسوم يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو «لوألا وحنب ًالسرم لوحكم نع ركاسع
 .هرضح ف لمعي ناك ام لضفأ رفاسمللو «هقاثو يف ماد ام هتحص ف لمعي ناك ام لضفأ ضيرملل

 .ضرملا ىلع هربص ةدايز عم يأ :ءالبلا رجأ .ضرملا نع هتحص لاح ف يأ :حيحص وهو

 نم جرح مايأ ةثالث دبعلا ضرم اذإ :هعفر سنأ نع خيشلا وبأو ."هطسوأ" يف يناربطلا جرخأ :خلإ لمع ىلعو
 «ملقلا هنع عفرا :لامشلا بحاصل لاقي دبعلا ضرم اذإ :هعفر لوحكم نع ركاسع نباو .همأ هتدلو مويك هبونذ

 ماركلا يأ] :خلإ هتظفحل .هتديق انأو هب ملعأ إف ءلمعي ناك ام نسحأ هل بتكا :نيميلا بحاصل لاقيو

 يناربطلا هج رخأ «بنذ لك هنع رفكي يح مقسلاب نمؤملا هدبع يلتبي هللا نإ :درو (نيمنلا باحصأ مهو نوبتاكلا

 .اعوفرم امهالك ةريره يبأ نع مكاحلاو «معطم نب ريبج نع /١54[ :مقر «179/9] "ريبكلا" يف
 لكل :هظفلو ءاعوفرم رباج نع ٠ 4 :مقر] ملسمو ١57137[ :مقر ,”*ه/9] دمحأ هاورو :خلإ ءاد لكل

 يف يديمحلا دنع يلع ثيدح نم هوحن لقن مث «يراقلا لاق اذك هللا نذإب ئرب ءادلا ءاود باصأ اذإف «ءاود ءاد

 ."كيبلا لهأ ةبط"ب ىمسمملا ةباتك



 ضرما لضفو بطلا ناب 2200-0 05500000... ضولا لضفو بطلا باك
 دوعسم نبا نع باهش نب قراط نع ملسم نب سيق نع هيبأ نع دامح -
 نابلأب مكيلعف «مرحلاو مأسلا الإ ءاود هل عضو الإ ءاد عضي مل هللا نإ" :َك يبلا نع
 ."رجش لك نم طلخت اهإف ءرقبلا

 0 لاق :لاق دوعسم نبا نع قراط نع سيق نع ةفينح وبأ - 4
 باهش نبا ملسم نبا

 :مقر] ءافش هل لزنأ الإ ءاد هللا لزنأ ام :لاق ُدُك يبلا نع ةريره يبأ نع ءاطع نع يراخخبلا ىور :خلإ هللا نإ
 ءرجشلا لك نم مرت انف ءرقبلا نابلأب مكيلع :ظفلب دوعسم نبا نع مكاحلا ةياور هديؤيو :يراقلا لاقو ؛«4
 هل لزنأ الإ ءاد لزني م هللا نإ :ظفلب دوعسم نبا نع مكاحلا هاور ثيدحلاو فر لاقو .ءاد لك نم ءافش وهو

 اهنإف رقبلا نابلأب مكيلع :دوعسم نبا نع حيحص دنسب مكاحلاو ميعن وبأو يسلا نبا ىورو :لاق «ثيدحلا ءافش

 :ظفلب بيهص نع ميعن يبأو ئسلا نبال ةياور فو .ءاد اهموحل نإف اهموحلو مكايإو ؛ءافش اهنإف اهفامسأو «ءاود
 ىلاعت هللا نإ :ديعس يبأ نع مكاحلل ةياور و :لاق ءءاد اهمحلو ءءاود اهنمسو «ءافش اههِإف رقبلا نابلأب مكيلع
 نب قراط نع دمحأ هاورو «توملا وهو «ماسلا الإ هلهج نم هلهجو هملع نم هملع ءافش هل لزنأ الإ ءاد لزني م
 نب قراط نع ركاسع نبا ةياور فو ؛ثيدحلا ؛مكيلعف ءءافش هل عضو الإ ءاد عضي مل ىلاعت هللا نإ :هظفلو ءباهش

 .ءاد لك نم ءاود وهو .هلك رجشلا نم مرت اُهإف «رقبلاو لبإلا نابلأب مكيلع :باهش
 مهتثالث عيكوو كرابملا نباو «هيبأ نع ينامحلا ديمحلا دبع نب ىيي قيرط نم يئراحلا هاور اذك :حلإ ةفينح وبأ

 هنع ىسوم نب لضفلا قيرط نم هاورو «هلثم هنع ةماسأ بأ قيرط نم هاورو «ٌمرت لدب مقت اهإف :مهظفلو «هنع
 هنأ ريغ هنع ةعيبر نب دمحم قيرط نم هاورو ءرجش لك نم طلخت اهفإ :لاقو «ماسلاو :هيف دازو «مامإلا نع يأ
 يف عضي مل ىلاعت هللا نإ :لاق هنأ ريغ هنع ةيبظ يبأ نب دمحأ قيرط نم هاورو ءرجش لك نم لكأت اههإف :لاق
 نب ديعس قيرط نم هاورو ءرجش لك نم طلخت اهإف «رقبلا نابلأب مكيلعف «ماسلا ريغ ءاود هل عضو الإ ءاد ضرألا
 .اضيأ هذه ريغ قرط يثراحلا دنعو ءىسوم نب لضفلا ظفلب هنع برح
 مكيلعف :لاق هنأ ريغ ةماسأ يبأ قيرط نم ةحلط هاورو «هنع يهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاورو

 نم ًاضيأ نورخآ هاورو ءرجشلا لك نم نالكأي امهإ :دازو «هنع ةعيبر نب دمحم قيرط نمو «لبإلاو رقبلا نابلأب
 نب حارجلا قيرط نم "ناميإلا بعش" يف يقهيبلا هجرحأ ثيدحلاو «ئرقملاو ميعن يبأو رفظملا نباك نيحرحملا
 هحّحصو« يذمرتلا هنيسحو «كيرش نب ةماسأ ثيدح نم ننسلا باحصأ هجحرحأو «دنسلا اذهب سيق نع حيلم
 نم ديمح نب دبعو «قاحسإو سنأ ثيدح نم ةبيش يبأ نباو «ءادردلا يبأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو «مكاحلا

 - «يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم "هدنسم" يف رازبلاو «ةريره يبأ ثيدح نم بطلا يف ميعن وبأو «سابع نبا ثيدح
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 ,رقبلا نابلأب مكيلعف ؛مرهلا الإ ءاودلا هعم لزنأو الإ ءاد هللا لزني ل" ك5 هللا لوسر

 ءاود هل لعج الإ ءاد ضرألا يف لعجي مل هللا نإ" :ةياور يفو ؛"رجشلا نم مرت اه

 ام" :ةياور رمل اهإف ءرقبلا داب وكيلا هاعلاو مرهملا الإ

 طلخت اهنإف ءرقبلا نابلأب مكيلعف ؛مرهلاو ماسلا الإ ءاود هعم لزنأ الإ 0 نم هللا لزنأ
 ىوقلا فعضو نئسلا ربك

 ءافش هل عضو الإ ءاد ضرألا يف عضي مل ىلاعت هللا نإ" :ةياور يفو ؛"رجشلا لك نم

 اهإف ءرقبلا نابلأب مكيلع ءرجشلا لك نم طلخت اههِإَف «رقبلا نابلأب مكيلعف «ءاود وأ

 ."ءاد لك نم ءافش اهيفو «ةرجش لك نم مرت

 نبا هجرحخأ دق هنأ ملعا مث .ثيدحلل ةريثك اقرط "ءاودلاو ءادلا" هباتك يف ميقلا نب دمحم وبأ ظفاحلا عمج دقو -

 ؛ءاد لك نم ءاود وهو ؛هلك رجشلا نم مرت اهإف ءرقبلاو لبإلا نابلأب مكيلع :هعفر باهش نب قراط نع ركاسع
 هجرخأو «[87714 :مقر 24 55/4] ءاد لك نم ءافش وهو :هيفو لبإلا ركذ الب دوعسم نبا نع مكاحلا هجرخأ
 نإف اهموحلو مكايإو ءءافش امنامسأو ءءاود اهنإف رقبلا نابلأب مكيلع :ظفلب هنع مكاحلاو ميعن وبأو ٍنيسلا نبا

 .ءاد اهموحلو ءءاود اهنمسو ,ءافش اهإف :هيفو ءبيهص نع ميعن وبأو سلا نبا هجرحأو ءءاد اهموحل
 لك نم مرت اهنإف ءرقبلا نابلأب مكيلع :هيفو [فلعتو ىعرت يأ ميملا ديدشتو اهرسكو ءارلا مضب] :خل! مرت اُهِإف

 (راحبلا عمجم) .رم دقو «هانعع, يهو مترت :يورو «لكأت يأ رجشلا
 عضو الإ ءاد عضي مل هللا نإف هللا دابع اووادت :هعفر كيرش نب ةماسأ ثيدح نم دروو :خ! ضرألا يف عضي مل

 ,3/568 :مقر دواد وبأو 8*250 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو [؟78/4] دمحأ هجرخأ ءمرهلا دحاو ءاد ريغ ءاود هل

 يف يناريطلا هجرخخأو [8705 :مقر ]441١/5« مكاحلاو [1055 :مقر] نابح نباو [؟"555 :مقر هجام نباو

 لك نم لكأت اهإف ءافش اهيف هللا لعجي نأ وجرأ إف ءرقبلا نابلأب اووادت :هعفر دوعسم نبا نع "ريبكلا"

 .ءاد اهموحلو ؛ءاود اهنمسو ,ءافش رقبلا نابلأ :هتعفر ورمع تنب ةكيلم نع هيف جرخأو ءرجشلا

 هملع نم هملع عاود هل لزنأ الإ ءاد لزني مل ىلاعت هللا نإ :هعفر ديعس يبأ نع مكاحلا جرحأ :خلإ ءافش هل عضو

 لعجي مل ىلاعت هللا نإ :هتعفر ةملس مأ نع "هريبك" يف يناربطلا جرخأ نكل ؛توملا وهو ؛ماسلا الإ هلهج نم هلهجو

 .مرحغاب يوادتلا عنم رادم وهو ءاضيأ رخأ ثيداحأ هيفو ([249 :مقر 25577/715] مكيلع مرح اميف مكءافش
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 لعج'" 2 هلا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ ت8
 رانيد نبا

 - ءافتسلا ءامو «لسعلاو ,ةماجحلاو .ءادوسلا ةبحلا ُُق ءافشلا

 نع ديز نب ديعس نع يشرحلا ورمع نع كلملا دبع نع ةفينح وبأ -44

 .نيفلل اقف اهااعو :ةأمكلا نملا نم نإ" : :لاق ذكي هللا لوسر

 لسع ةبرش :ثالث يف ءافشلا :ًافوقوم سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يراخبلا ىور :خلإ ءافشلا لعج
 نم ءيش يف ناك نإ :اعوفرم رباج نعو ءاعوفرم هنع هاور مث ,يكلا نع يمأ ىهنأو «ران ةيكو «مجحم ةطرشو
 .يوتكأ نأ بحأ امو «ةعذل وأ ءلسع ةبرش وأ ءمجحم ةطرش يفف ريخ مكتيودأ يف ءيش نوكي وأ ,مكتيودأ

 ةملس يبأو بيسملا نبا ثيدح نم !ذكو ءءاد لك نم ءافش ءادوسلا ةبحلا هذهل نإ :ًاعوفرم ةشئاع ثيدح نمو

 نع ءاطع ثيدح نمو «زينوشلا ءادوسلا ةبحلاو «توملا ماسلاو :باهش نبا لاق «ماسلا الإ :هيفو 0 يبأ نع

 :افوقوم هند يلع ثيدح يف "داشرإلا" يف لاقو 574٠[« :مقر] ةماجحلا هب متيوادت ام لثمأ نإ :امّثح سابع نبا
 هب رتشيلف اهقادص نم هتأرما نم بهوتسيلف مكدحأ ىكتشا اذإ :ظفلب نسح دنسب هريسفت يف متاح ل هاور

 .اضيأ ريثك نبا ظفاحلا نع هلقنو ءاكرابم ءافش ًاقيرم ًائينه عمجيف ءامسلا ءام ذخأي مث لسع

 هاكر اَُم ءاَملل ءامسلا ءامو (59:لحنلا) هك سانلل ٌءافش هيفا» :لسعلاو «ةريثك ثيداحأ ةماجحلا يف :خلإ ةماجحلاو

 هناسحإ نم وأ هلثم وأ ليئارسإ نب ىلع لزنأ يذلا نملا] :خلإ ّنملا نم نإ (4م:ناقرفل) «اروهط ٌءاَمظو (ة:ق)
 هجام نباو «"هدنسم" يف دمحأو ءديز نب ديعس نع يذمرتلاو ناخيشلاو 2”"هدنسم" ف دمحأ هجرحأ دق [ىلاعت

 .ةشئاع نعو «سابع نبا نع بطلا يف ميعن وبأو «رباجو ديعس يبأ نع يئاسنلاو

 ثيرح نب ورمع نع ًاضيأ انهه مامإلا خيش ريمع نب كلملا دبع نع ةبعش نع يراخبلا ىور :خلإ نملا نم نإ
 هحرخأو «نيعلل ءافش اهؤامو «نملا نم ةأمكلا :اعوفرم ةرشبملا ةرشعلا دحأ ديز نب ديعس نع يباحصلا يموزخملا

 ديعس نع ثيرح نب ورمع نع ٍقوكلا يبرعلا هللا دبع نب نسحلا نع مامإلا خيش ةبيتع نب مكحلا نع ةبعش نع
 حتفب ةأمكلاو .[4779 :مقر] كلملا دبع ثيدح نم هركنأ مل مكحلا هب نيثدح امل :ةبعش لاق دك يبلا نع

 يف دحوت «قاس الو هل قرو ال تابن :ليقف ءفورعم تابن :ثينأت ءاتو ةزمه اهدعب ميملا نوكسو فاكلا

 نم نيعلا ءامل اهؤافشو ءرصمو ماشلا ضرأب دجوتو «برعلا ضرأب ةريثك يهو «عرزت نأ ريغ نم تاولفلا
 قم انطقتلا اذه ادرخ اهءافشو اهجنفت :يووتلا ترغب دقو ءاضولاو لدتكلاك اودي  اطولتع وأ اوززع نإ ايناذ

 . ىراسلا ةافرإ"
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 | تاوعدلا نايب |

 نم" :لاق دك يبنلا نع ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع مثيحلا نع ةفينح وبأ 2

 .يسمي يح برقع هرضي مل تارم ثالث ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ :حبصي نيح لاق

 أ :لاق نم" :ةياور يفو ."حبصي تح برقع هرضي مل يسمي نيح لاق نمو
 برقع هرضي م ل تارم ثالث سمشلا عولط لبق حبصي نيح تاماتلا هللا تاملكب

 0و

9 

 001 ا ا ا ا :لوقي هل وعدي ضير. يأ 0 لوسر ناك

 ف يناربطلا هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق :خإ ذوعأ .هوحنب هجام نباو دواد وبأو ملسم هنع هاور :حلاص يأ

 ةعبر ألاو ملسم ةياور يف اذكو ءطقف يسمي نيح :ةياور يو ؛يسمب نيحو حبصي نيح لاق نم :ظفلب "طسوألا"

 ذوعأ :لاق نم :هيف لاقو «نيسلا نبا باتك يف انيورو :القن لاقو .راسي نب لقعم نع سلا نباو يمرادلاو

 لحجر ءاحج ةريره يبأ ثيدح يفو :"يراسلا داشرإ" يف لاقو ءهرضي مل ًاثالث قلخن ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب

 نيح تلق ول كنإ امأ :لاقف «ةحرابلا ئتغدل يح برقع نم تيقل ام !هللا لوسر اي :لاقف دن يبلا ىلإ
 ربلا دبع نبا لاقو «ننسلا باحصأ هاور هللا ءاش نإ كرضت مل قلحن ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ :تيسمأ

 هغدلي مل نيملاعلا يف حون ىلع مالس :يسمب نيح لاق نم نأ ئغلب :لاق بيسملا نب ديعس نع :"ديهمتلا" يف

 لا ل ا ل ل .برقع
 قيرط نم يراخبلا هاور :خلإ هللا لوسر ناك .ه#و د سنأ نع يراخبلاو ةثالثلاو دمحأ هاور :ةشئاع نع

 بر مهللا :لوقيو «ئميلا هديب حسمب هلهأ ضعي ذوعي ناك :ًاعوفرم ةشئاع نع قورسم نع ملسم نع شمعألا
 يف يراخبلا حارش فلتحخاو .(074 قر امن رداغي ال ءافش كءافش الإ ءافش ال يفاشلا تنأ هفشاو سانلا

 هنأل ؟نارمع نب ملسم :ليقو ءىحضلا وبأ راطعلا ينادمهلا حيبص نبا :ليقف «قورسم نع يوارلا اذه ملسم

 نع يوري ةلاحم ال نيطبلا نارمع نب ملسم وهف مامإلا ثيدح يف امأو «شمعألا هنع يوريو ءقورسم نع يوري

 نعو «هوحن ةشئاع نع قورسم نع ميهاربإ نع روصنم نع أضيأ كلذ يراخبلا ىورو .ءقورسم نع يعخنلا
 . هنن ودناغيا ذل اقلاع تنأ الإ يفاش ال يثاشلا تنأ فشا سأبلا بهذم سانلا بر مهللا :سنأ
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 . امقس رداغي ال ءافش كءافش الإ ءافش هل يئاشلا تنأ :فشأ سانلا بر سأبلا بهذأ"

 اضرم كرتي ال ءادنلا فذحب ةدشلا يأ

 سيلا 35 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ -4 4
 نم ضرعتي" :لاق ؟هسفن لذي فيكو !هللا لوسر اي :ليق ."هسفن لذي نأ نمؤملل
 ."قيطي ال ام ءالبلا

 25 يبلا ىلإ راصنألا نم لجر ءاج لاق هللا فيقع نا ناجع فيا ىلا تا
 يراصنألا

 000 :535 يبلا لاق «يل دلو الو ءطق ادلو تقزر ام !هللا لوسر اي :لاقف

 نأ :ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نعو' رم ام وحن ًاعوفرم سنأ نع زيزعلا دبع نع يذمرتلا هاور :خلإ ءافش ال
 رش نم كيذؤي ءيش لك نم كيقرأ هللا مسب :لاق «معن :لاق ؟تيكتشا !دمحم اي :لاقف هو يبلا ىتأ ليئربح

 .امهحّحصو 1977 :مقر] كيفشي هللاو «كيقرأ هللا مسب ,ةدساح نعو «سفن لك
 ملسمو 51١“58( :مقر يراحبلا] ناخيشلا ىور :قيطي ال ام .فاكلا ناكسإب مضلا زوجيو نيتحتفب :امقس

 نع يراخخبلا ىورو «اولمت يح لمي ال هللا نإف ءنوقيطت ام لامعألا نم اوذح :اعوفرم ةشئاع نع [/5 :مقر

 ؛ةحورلاو ةودغلاب اونيعتساو اورشبو اوبراقو اوددسف هبلغ الإ دحأ نيدلا اشي نلو رسي نيدلا :ًاعوفرم ةريره يبأ
 «قاطي ال ام فيلكتو «ةاساقملاو ةاناعملا نأ ىلع ءانب انهه ثيدحلا اذه جاردإو ؛["9 :مقر] ةحلدلا نم ءيشو

 ءاهيلع رمتسيو بظاويو موادي نأ هنكمي الف «ماقسألاو ضارمألا ثروي رمأ دئادشلا فلكتو «قاشملا لمحتو
 نإو ءاولمت يح لعال هللا نإف «نوقيطت ام لمعلا نم اوفلكا :اعوفرم ةشئاع نع يئاسنلاو.ملسمو دمحأ جرخأو
 .لق نإو همودأ ىلاعت هللا ىلإ لمعلا بحأ

 مكنإ لاصولاو مكايإ :هعفر ةريره يبأ نع *١١١[ :مقر ملسمو 2١4757 :مقر يراخبلا] ناخيشلا جرخأو
 نارشب نب مساقلا وبأ جرحأو ءنوقيطت ام لمعلا نم اوفلكاف «ئيقسيو يبر ئمعطي تيبأ نإ يلثم كلذ يف متسل

 نإف .نوقيطت ام هنم اوذخف : تام ءامفت قت لانك هللا نإف ,«نيدلا يف قمعتلاو مكايإ :هعفر رمع نع "هيلامأ" يف

 يف ىلعي وبأو ء[١17141 :مقر] "هننس" يف هجام نبا جرخأو ءاريسي ناك نإو حلاص لمع نم ماد ام بحي هللا

 سانلا اهيأ :هعفر رباج نع [01/ :مقر «/7/7؟] "هحيحص" يف نابح نباو ١17947[« :مقر 0773/9] "هدنسم"

 :السرم ريمع نب ديبع نع دهزلا يف دمحأ جرعأو ءاولمت نيح ل عال ىلاعت هللا نإف تدر َمكيِلَع

 نم اوذح :ةمامأ يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو «قيطي ال ام ىلع ًافهلتم قيطي اميف ادهتحم نمؤملا دحت

 .[7979 :مقر] اومأست ىح مأسي ال هللا نإف ,نوقيطت ام ةدابعلا
 .هل ىفشتسيف ضرمو مقس اضيأ دلولا مدع نأ ىلع ءانب ثيدحلا جاردإ :لجر ءاج
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 رثكي لحرلا ناكف "؟اممب قزرت ةقدصلا ةرثكو «رافغتسالا ةرثك نم تنأ نيأف"

 ٍ .روكذ ةعست هل دلوف :رباج لاق «رافغتسالا رثكيو ةق
 ءانبالا مهو

 لاق :تلاق ئناه مأ نع حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ -85 :ه

 ةتحاف تايزلا ناوكذ 9 :

 ."هل روفغم وهف هل رفغي هللا نأ ملع نم" :دللع هللا لوسر

 2 كيا لسور لاق لاق دوس نراوك لنور أ نفماش عةسح بأ عت
 هما ل ناميلس يبأ نبا

 . "مالسلا ةنمو ,مالسلا وه هللا نإ"

 ٍلسْري رافع ناك ُهَّنِإ ْةُكَبَر اودهفتسا تلكَ 3 جوت نع ةياكفش لاعت هلو نلف صتم اذنه :خا تنأ 0

 لاق ءبرلا بضغ ئفطت ةقدصلا :لي هلوقو «(09-١٠:حون) نينو ٍلاَوَْأب ْمُكِْدْمُيَو ًاراَرذِم ْمُكِيَع َءَمَّسل
 ثيح نم هقزريو ءاجرخم قيض لك نمو ءاجرف مه لك نم هل هللا لعج رافغتسالا رثكأ نم :درو دقو :يراقلا

 :مقر] يراخبلا هاور ثيدحلا لصأ نأ يراقلا لقن :خلإ هللا نأ .سابع نبا نع مكاحلاو دمحأ هاور ءبستحي ال

 انو: عيدا بنرت الاقل ابق ياس اديع نإ ؛اعوكرف ةريو يبأ نع يئاسنلاو [؟75/8 :مقر] ملسمو |[

 مث هللا ءاش ام ثكمي مث ,يدبعل ترفغ ؟هب ذخأيو «بنذلا رفغي ابر هل نأ يدبع ملَعأ ةيورداس ار يدرحماو

 ؟هب ذحخأيو بنذلا رفغي 8 هل نأ :ىَدْيَع ملعأ :لاقف ءيل هرفغاف رخآ 5 تبنذأ بر :لاقف ءاينذ باصأ

 ملعأ :لاقف «يل هرفغاف رخآ نيف فيلا ا برب ةلاققام ا 3 تاضأ مث هللا ءاش ام ثكمب مث «يدبعل ترفغ

 داش ام د يحلف نارك يايعل :فررقع جب عنان ينانل نري ير تل نأ يدع

 صاعلا يبأ نب نامثع نع "لماكلا" يف يدع نباو 8717١[« :مقر ,54/9] "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأ :تلق

 نع "هبعش" يف يقهيبلا جرخأو ءراشعلاو اهجرفل يغبلا الإ رفغتسا نمل رفغيف هقلخ نم وندي ىلاعت هللا نإ :هعفر
 جرخأو ءمحري نم هللا محري امنإو ءاهفاخي نم رانلا بيخي امنإو ءاهوجري نم ةنحلا لحدي امنإ :هعفر رمع نبا
 .رفغتسي مل نإو هل رفغ هيلع علطا دق هللا نأ ملعف ابنذ بنذأ نم :هعفر دوعسم يبأ نع "ريغصلا" يف يناربطلا

 يف صقنلاو تاريغتلا نم ملاسلا يأ :خلإ مالسلا وه .بابلا اذه ف ثيدحلا نسحف توملا دعب امم. قلعتي :هل روفغم

 يرزحجلا هلقن ثيدحلاو «ةمالسلا هنم عقوتيو بهوتسيو ىجري يأ مالسلا هنمو «ةمالسلا يطعم وأ «تافصلاو تاذلا

 هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق «ئيسلا نباو يناريطلاو ةعبرألاو ملسم نع مالسلا دعب ةيعدألا يف "نيصحلا نصحلا" يف

 نابوث نع [178 :مقر هجام نباو ١1377. :مقر يئاسنلاو 23٠٠ :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو 53١[ :مقر] ملسم

 - :"حيحصتلا" يف يرزجلا انخياشم خيش لاق «ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا :ظفلب
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 باداللا 2

 [نيدلاولا قح نايب]
 225 هللا لوسر لاق :لاق رباح نع ردكنملا نب دمحم نع ةفينح وبأ -غغا/

 ."كيبأل كلامو ا

 ("مالسلا راد انلخدأو «مالسلاب انبر انيحف مالسلا عجري كيلإو" ءوحن نم "مالسلا كنمو" :هلوق دعب دازي ام 0 5
 .مالآلاو ماقسألاو تافآلا نع ةيفاعلاو ةمالسلا بدني هنأ ىلع اج ثيدحلا اذه جاردإو .ماركلا ءاملعلا دنع هل لصأ الف

 يف رازبلاو ؛"ريبكلا همجعم" يف يناربطلاو «سابع نبا نع "هحيحص" يف نابح نبا هجرحأ امب هانعم :خ! لاق
 ءرمع نع "هدنسم" يف رازبلاو ءبدنج نب ةرمسو رمع نبا نع هجام نباو دواد وبأو دمحأو «"هدنسم'
 يرطب وع يواجطلا و دلع حو [؟؟١91 :مقر] هحام نبا هجرخأ :خلإ لوسر لاق .ركب يبأ نع يقهيبلاو
 الجر نأ :رباج نع ردكنملا نبا نع قاحسإ يبأ نب قاحسإ نب يسوي ان سري نب ىسيع نب رامعوب ماجم
 ثيدح نم بيرغ :ئطقرادلا لاق «خلِإ لاقف يلام حاتجي نأ ديري نبأ نإو ادلووب الاه" نإ !هللا لوسر اي :لاق

 .مولعم رباج نم هعامسو ءردكنملا نبا نع ةورع نب ماشه نع رازبلا هاورو «سنوي نب ىسيع هب درفت فسوي
 نبا هاور هنيعب ثيدحلاو ؛ماللا حتفب ناك اذإ هنم صحأ وهو «ةياورلا وه ماللا مضب :يراقلا لاق :كيبأل كلامو

 :مقر] هحام نباو :مقر] دواد وبأ هاورو ءدوعسم نباو ةرمس نع "ريبكلا" يف يناربطلاو «رباج نع هجام
 كلا !هللا لوسر اي :لاقف دن يبلا ىتأ الجر نأ :هلج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم [1 4
 نم اولكف .مكبسك بيطأ نم مكدالوأ نإ ؛كدلاول كلامو تنأ :لاقف «لام ىلإ جاتحي يدلاو نإو ءادلاوو
 0 ام بيطأ نم نإ 326 هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع نسح :لاقو «يذمرتلاو دواد وبأ هاورو مك < دال وأ

 ةنايصل هاضر الب ةبيغب هنبا لام نم ذحأي نأ بألل نأ ىلع هيبن هيبنت هيفو .هبسكم نم هدلوو «هبسك نم لجرلا

 .هنع بيسملا نب ديعس نع "هدنسم" يف رازبلا هثيدح جرحأ باطخلا نب رمع :ةباحصلا نم ةعامج هاورو .هسفن
 تنأ ةهيفو: فنع ندكنملا ني دمع قع الوطن "ةربنلا لئالد" يف يقهميلاو "ريغصلا" يف ناربطلا هثيدح جرخأ رباجو
 هوحن هنع نسحلا نع "همجعم" يف يناربطلاو ؛"هدنسم" يف رازبلا هثيدح جرخأ بدنحج نب ةرمسو «كيبأل كلامو
 يف ىلعي وبأ هثيدح جرخأ رمع نباو «هوحن هنع سيق نب ةمقلع نع "همجعم" يف يناربطلا هثيدح جرخأ دوعسم نباو
 ْف اذك هوحن اهنع ءاطع نع "هحيحص" يف نابح نبا اهثيدح جرخأ ةشئاعو «هوحن هنع قاحسإ يأ نع "هدنسم"
 لقن مث «مامهلا نبا لاق اذك يرذنملاو ناطقلا نبا هيلع صن حيحص دنسب يورم هحام نبا ثيدح مث «ييعلل "ةيانبلا"
 .ةريثك قرط نم لوألا رباج ثيدح يورو :لاق مث ."ريغصلا مجعملا"و "ةوبنلا لئالد" نم رباح ليوطلا ثيدحلا
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 لجر نك يبلا ىتأ :لاق ورمع نبا نع هيبأ نع ءاطع نع ةفينح وبأ -4/

 5 و يحأ" :لاقف داهجلا ديري .'دهاجف امهيفف" :لاق «معن :لاق "؟كادلا أ" :لاقف داهجلا دي
 .ملسُم لكل حصنلاب رمأ هنأ دعي يبلا ىلإ هعفري دايز نع ةفينح وبأ -6

 ةقالع نبا

 ؛هدج نع هيبأ نع ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإ قيرط نم لدعلا ةحلطو يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 "هحيحص" يف نابح نباو ؛"مهعماوج" يف ةعامجلاو ؛[50155 :مقر 4/7 ] "هديل" قادما ةجرخأ قيذخاو

 .رمع نبا نع يناربطلا هجرخأو «داهجلا يف هنذأتساف :ظفلب ورمع نب هللا دبع نع [718 :مقر ]١/231

 ةينكلا نم رهاظلا وهو ءرمع نبا نع :"يراقلا حرش" ٍيفو :ورمع نبا .يفقثلا ديزي نب بئاسلا نبا وه :ءاطع
 .امكذ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نم حاحصلا يف ناك نإو

 امك سادرم نب سابعلا نب ةمهتاج وه :خإ لجر (يراقلا) .رمع نبا نع ةعبرألاو ناخيشلاو دمحأ هاور :لاق
 ربلا يف يراخبلا هاور ثيدحلاو «"داشرإلا" يف اذك «يقهيبلا دنع امك ةمهاج نب ةيواعم وأ ءدمحأو يئاسنلا دنع

 ةذايدلا ندد انين 285 ينل ىلإ لو ءاحت ووعي هللا نيش نع ىلعلا نأ نا يسيح قع"لاهدلاو ةلصلاو
 ءامهنذأتساف عجراف :دواد يبأ دنع ديعس يىبأ ثيدح يفو هال هلاك ءمعن :لاق ؟كادلاو يحأ :لاقف

 طرشب امهدحأ وأ اعنم اذإ داهجلا ةمرح ىلع روهمجلاو «نابح نبا هحّحصو ءامهربف الإو ءدهاجف كل انذأ نإف

 امي ةدحلاو دحلا قحتلي لهو «نذإ الف داهحللا نيعت اذإو «ةيافك ضرف داهجلاو «نيع ضرف امهرب نأل ؛امهمالسإ
 ."داشرإلا" يف اذك ربلا بلط لومشل ؛معن حصألا ؟كلذ ف

 نعو «باب يف ًالوطم هللا دبع نب ريرح نع ةقالع نب دايز نع "يراخبلا" ف هنكل ءًالسرم نوكيف :خلإ يبنلا ىلإ

 نم درو دقو :لِإ رمأ هنأ .نامإلا باتك نم ةحيصنلا نيدلا :باب يف ًارصتخم ريرج نع مزاح يبأ نب سيق
 «"هدنسم" يف رازبلا هجرخأ هلثم رمع نبا نعو ,"هخيرات" يف يراخبلا هجرخأ "ةحيصنلا نيدلا" نابوث ثيدح

 دمحأ هجرخأ ءمهتماعو «نيملسملا ةمئألو .هلوسرلو «هباتكلو لل ةحيصنلا نيدلا نإ :هعفري يرادلا ميمت نعو

 .دمحأ هحرخأ سابع نبا نعو ؛يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ ةريره يبأ نعو «يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو
 لوسر تعياب :لاق «هللا دبع نب ريرج نع [ :مقر ملسمو ؛هال :مقر يراحبلا] ناخيشلا هاور :ملسم لكل

 :اعوفرم يرادلا سوأ نب ميمت نع ملسم ىورو «ملسم لكل حصنلاو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإ ىلع ع لا

 ء[58 :مقر] مهتماعو ؛نيملسملا ةمئألو «ةلوسرلو «هباتكلو هلل :لاق ؟نل :انلق ءاثالث اهلاق ةحيصنلا نيدلا
 هلومشل ملكلا عماوح نم اذهو «ةينيد ةبحمو ةيوط صول نع ًائشان ريخلا ةدارإ هب ديرأو ؛صولخلا وه حصنلاو
 .ةمج ناعم



 ربكلا مذ نايب «. 4 بادآلا باتك

 [ربكلا مذ نايب]
 ةريره بأ بحاص رغألا ملسم يبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع هيبأ نع دامح س8 © ٠

 ةفوكلا ليزن يندملا 1 / ٠

 ءيرازإ ةمظعلاو «يئادر ءايربكلا :ىلاعت هللا لاق" :لاق ٌدْتدك يبلا نع ةريره يبأ نع

 ."منهج يف هتيقلأ امهنم ادحاو ٍنيعزان نمف
 1 هل ا ا ا ا ل -4هأ

 .تافصلاب ةمظعلاو تاذلاب قلعتم ءايربكلا :امهنم .دحأ امهيف ئكرشي ال يل ناتصوصخم ناتفص ينعي :ءايربكلا

 سابع نبا نع ًاضيأ هجام نباو «ةريره يبأ نع هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور هنيعب ثيدحلاو :خلإ هتيقلأ
 يئادر عزان نمف «يئادر ءايربكلا :ىلاعت هللا لاق :ةريره يبأ نع مكاحلل ةياور يفو «ةتيقلأ لدب هتفذق :مهظفلو

 زعلاو «يئادر ءايربكلا :ىلاعت هللا لاق :ةريره يبأو ديعس يبأ نع هيوميس هاورو «[701 :مقر ]2١759/١1 هتمصق

 بدألا" يف يراخبلا هجرخأ :منهج يف هتيقلأ .يراقلا لاق اذك «هتبذع امهنم ءيش يف نيعزان نم «يرازإ

 مهنع لأست ال ةثالث :ظفلب هعفر «ديبع نب ةلاضف نع "ريبكلا" ف يناربطلاو ؛"هدنسم" يف ىلعي وبأو ."درفملا

 (ثيدحلا) .[784 :مقر] زعلا هرازإو «ربكلا هءادر نإف «هءادر هللا عزاني لحرو «هرازإ هللا عزاني لحجر
 نع هغلب هنأ يعي ءعوفرملا مكح يف هنكل هفوقوم مكح يف وأ ردكنملا نبا لسرم مكح يف :خلإ هغلب هنأ
 :ىلاعت هللا لوقي يح ربكتي لازي ال دبعلا نإف «ربكلا اوبنتحا :درو دقو د ةباحصلا نم دحأ وأ دك هللا لوسر
 حاضيإ" يف ديعس نب غلا دبعو ,"قالخألا مراكم" يف لال نب ركب وبأ هجرخأ «نيرابحلا يف اذه يدبع اوبتكا

 :هعفر كلام نب ةقارس نع مكاحلاو عناق نبا جرخأو :اعرفرم ةقاعأ يبأ نع "هلماك" يف يدع نباو ."لاكشإلا

 .نوبولغملا ءافعضلا ةنجلا لهأو ,ربكتسم ظاوج يرظعح لك رانلا لهأ
 عامج ربكتسم ظاؤح يرظعح لك ؟رانلا لهأب كربخأ الأ :هعفر ءادردلا يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرحأو

 نع هحام نباو (68 :مقر ء379/97] هربأل هللا ىلع مسقأ ول نيكسم لك ؟ةنجلا لهأب كربحأ الأ 2ع ونم

 هربأل هللا ىلع مسقأ ول هل هيوبأل نيرمط وذ فعضتسم فيعض لحجر ؟ةنحلا كولم نع كربحأ الأ :هعفر ذاعم

 ,خلإ ةنحلا لهأب مكربحأ الأ :هعفر بهو نب ةثراح نع دواد ابأ الإ ةعبرألاو ناحخيشلاو دمحأو ©5١١[2 :مقرإ
 فعاضتم فيعض لك ؟ةنحلا لهأب مكر بخأ الأ :لاق دو ينلا نع يعازخلا بهو نب ةثراح نع يراحبلا ظفلو
 ظيلغ :لتع ىيعمو 7١ :مقر] را ل ا ةةربأل هللا قلع عسا ول
 نأ هللا ىلع ًاقح نإ :ءابضعلا ثيدح نم سنأ نعو .هتيشم يف لاتحملا وأ ؛عونملا واولا ديدشتب طاوحو «فاج

 - ركاسع نبا جرخأو «هعضو الإ ايندلا ف هسفن ءيش عفري ال :يئاسنلا دنعو .هعضو الإ ايندلا نم ائيش عفري ال
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 مدآ نإف صرحلاو مكايإو ءمدآل دجسي ال نأ ىلع ربكلا هلمح سيلبإ نإف ,ربكلاو مكايإ :هعفر دوعسم نبا نع <
 لصأ نهف ءادسح هبحاص امهدحأ لتق امنإ مدآ يبا نإف ءدسحلاو مكايإو :ةرجشلا نم لكآ نأ ىلع صرحلا هلمح

 هيلع نإو لجرلا يف نوكي ربكلا نإف .ربكلاو مكايإ :هعفر رمع نبا نع "هطسوأ" يف يناربطلا جرخأو «ةئيطخ لك
 اهظفحاف ةيصوب كيصوم ينإ يخخأ يأ :هعفر رذ يبأ نع ركاسع نبا جرخأو .[0147 :مقر 217/7/1] ةءابعلا
 دسج ةحلباعم نإف ؛ىتوملا لسغاو ءرثكت الو انايحأو راهنلاب ةرحآلا امي ركذت روبقلا رز :اه كعفني نأ هللا لعل

 سلاجو «ريخ لكل ضرعم ىلاعت هللا لظ يف نيزحلا نإف ءكبلق نزحي كلذ لعل زئانحلا ىلع لصو «ةغيلب ةظع واخ
 نم قيضلا نشنلا سبلاو هدب اناوهلاعت هلل اعضاوت ءالبلا تحتاضت عل لكو: «جهتيقل اذإ مهيلغ ملسو «نيكاشلا
 ًاففعت لعفي كلذك نموملا نإف «كبر ةدابعل انايحأ نّيزتو ءغاسم كيف امهل نوكي ال ءايربكلاو ةزعلا لعل بايثلا
 نانا ساراس اع اهداف دحام و اكو

 يسنو لاتحاو ليحت دبع دبعلا سئب :اضيأ دروو ءالوطم اعومجب هاندروأ اذلو «دئاوعو دئاوفل عماج ثيدح اذه

 «ىلبلاو رباقملا يسنو ىو اهس دبع دبعلا سئب «ىلعألا رابحلا يسنو ىدتعاو ربحت دبع دبعلا سئب «لاعتملا ريبكلا
 ايندلا لتخي دبع دبعلا سئب «نيدلاب ايندلا لتخي دبع دبعلا سئب ,ىهتنملاو أدتبلا يسنو ىغطو اتع دبع دبعلا سئب

 :مقر] "هعماج" يف يذمرتلا هجرحخأ ءهلذي بغر دبع دبعلا سئب .هلضي ئىوه دبع دبعلا سئب «تاهبشلاب

 «سيمع تنب ءامسأ نع "هبعش" يف يقهيبلاو «[885 :مقر ]85١/4,. "هكردتسم" يف مكاحلاو :

 لحجر جرخ :هعفر رمع نبا نع "ريبكلا" يف جرخأو ءزامه نب ميعن نع "هبعش" يف يقهيبلاو "ريبكلا" يف يناربطلاو
 .ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف .هتذحأف ضرألا هللا رمأف ءاهيف لاتخي هل ةلح يف مكلبق ناك نمم

 نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لدي ال :ًاعوفرم هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع يذمرتلا جرخأو

 يبأ نع بابلا يفو :لاق 4 :مقر] ناميإ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا لخدي الو ءربك نم لدرح

 لاقف :لاق :ةياور يف دازو .حيحص نسح ثيدح اذه .ديعس يبأو ؛عوكألا نب ةملسو «سابع نباو «ةريره

 قحلا رطب نم ربكلا نكلو «لامجلا بحي هللا نإ :لاق ءانسح يلعنو انسح يبوث نوكي نأ نبجعي هنإ :لجر

 ام هبيصيف نيرابحلا يف بتكي نح هسفنب بهذي لحرلا لازي ال :اعوفرم عوكألا نب ةملس نعو «سانلا صمغو

 مكبرقأو يلإ مكبحأ نم نإ :ًاعوفرم رباج نع ردكنملا نب دمحم نعو «بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق ؛مهاصأ
 نوقدشتملاو نورائرثلا ةمايقلا موي نيم مكدعبأو ىلإ مكضغبأ نم نإو «اقالحأ مكنساحأ ةمايقلا موي اسلجب يئم

 :يذمرتلا لاق «نوربكتملا :لاق ؟نوقهيفتملا امف «نيقدشتملاو نيراثرثلا انملع دق !هللا لوسر اي :اولاق ءنوقهيفتملاو

 يذلا قدشتملاو ؛مالكلا ريثك وه :راثرثلا .هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه «ةريره يبأ نع بابلا يفو

 .مهيلع وذبيو «مالكلا يف سانلا ىلع لواطتي
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 00 يا ا ا سب
 قلخلا هج” يري ال

 هب قلخلا 5
 25 هللا لوسر تدهش : :لاق «كيرش ني ةماسأ نع دايز نع ةفينخ وبأ -غهال

 يبلعثلا ينايبزلا ١ ةقالع نبا

 "نسح قلخ" :لاق ؟دبعلا يطعأ ام ريخ ام !هللا لوسر اي :اولاق هنولأسي بارعألاو
 لامعألاو مولعلا نم ةيدابلا لهأ

 .ارفاك ادلخم وأ ءاملسم اهيف ماد ام يأ :رانلا نم ادبأ .ربجتيو هسأرب عفرتي ناك ثيح ابوكنم اسوكعم هلعجي :هسأر

 ذاعم نع اغالب كلام هاور ام :اهنم «بتكلا امي ةحفاط ثيداحأو تايآ نسحلا قلخلا ءانث ف :خل! ريخ ام

 هقلع نسحب كرديل أرملا نإ :هتعفر ةشئاع نع ربلا دبع نباو 0 , مساقو ءدمحأو .هنسحو يذمرتلاو

 ,ةمامأ بأ نع "ريبكلا" يف يناربطلاو ءرحخآ هجوب اهنع دواد وبأ هجرخأو ءرحاوهم لاب يماظلا ليللاب مئاقلا ةجرد

 هيف يعاري نسحتسم يأ| :نسح قلخ .هوحنب ةريره يبأ نع يبهذلا هرقأو ءامهطرش ىلع هحّحصو مد
 هاورو «كيرش نب ةماسأ نع مكاحلاو هجام نباو يئاسنلاو دمهحأ هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق أهدابع قحو هللا قح

 بلق لحجرلا يطعأ ام رشو ءنسح قلخخ نمؤملا لجرلا يطعأ ام ريخ :اعوفرم ةنيهج نم لحجر نع ةبيش يبأ نبا
 فذ يلع نب نسحلا نع يرصبلا نسحلا نع ركاسع نباو «"هتالسلسم" يف يرفغتسملا ىورو «ةنسح ةروص يف ءوس
 .نسحلا قلخلا نسحلا نسحأ نإ ون سحلا دج نع هنيتض (ىضترملا يلع) نسحلا يبأ نع
 |[. :مقر] دواد وبأ هجرخأ «قنعلا ىلع يىطعي ال ام هيلع يطعيو قفرلا بحي قيفر هللا نإ :درو دقو

 يبأ ثيدح نم "هدحيحص" يف كابح نباو هجام نباو «لفغم نب هللا دبع ثيدح نم "درفملا بدألا" ف يراحبلاو

 ,ةمامأ بأ ثيدح نم "ريبكلا" يف يناربطلاو ءيلع ثيدح نم "هبعش" يف يقهيبلاو "هدنسم" يف دمحأو «ةريره

 ءمؤش قرخلاو «نمي قفرلا :هللا دبع ثيدح نم "ريبكلا" يف يناربطلاو ءسنأ ثيدح نم "هدنسم" يف رازبلاو

 ف ةشئاع نع هلو «ريخلا مرحي قفرلا مرحي نمو «ةكربلاو ةدايزلا هب قفرلا :ريرج ثيدح نم "هبعش" يف يقهيبلاو
 :مقرإ ملسم جرخأو ,ةمكحلا سأر قفرلا :ريرج ثيدح نم يعاضقلا جرخأو .رم امم لوطأ ثيدح بابلا

 «قلخلا نسح ربلا :ًاعوفرم ناعمس نب ساونلا نع "درفملا بدألا" يف يراخبلاو [1784 :مقر] يذمرتلاو [؟ 0“
 :رساي نب رامع ثيدح نم "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو «سانلا هيلع علطي نأ تهركو كردص يف كاح ام مثإلاو

 يف يدع نباو «نيدلا فصن قلخلا نسح :هعفر سنأ نع "هسودرف" يف يمليدلاو ,مظعألا هللا قلخ قلخلا نسح

 ,"هدنسم" يف دمحأ جرحأو ,ديلحلا سمشلا بيذت امك اياطخلا بهذي قلخلا نسح :هعفر سابع نبا نع "هلماك"

 - ؛مؤش قلخلا ءوسو «ءامن ةكلملا نسح :ثيكم نب عفار ثيدح نم 450١[ :مقر ]2١17/5 "هريبك" يف يناربطلاو



 نسحلا قلخلا نايب 5.0 بادآلا باتك

 هامه + هاه جم © # © جه أه <« هه © ه سه سي هه © © ©#ه هاه © * 5+ © أس < © © © ه ساه :* © © © ه هه * # © ٠٠ه © ه) #١5 هه © ©« ه * © © © هه ف © © © © ه « هه هاه © جت 5 5# © 9 ©

 ءوسو «نمي ةكلملا نسح :هعفر رباج نع ركاسع نبا جرخأو .ءوسلا ةينم عنمت ةقدصلاو ؛رمعلا يف ةدايز ربلاو -
 ام ثيح هللا قتا :هعفر رذ يبأ ثيدح نم دروو ءءوسلا ءاضقلا عفدت ةقدصلاو «ةمادن ةأرملا ةعاطو موش قلخلا

 :مقر 2.157/5ه] "هدنسم" يف دمحأ هجرحخأ ءنسح قلخب سانلا قلاخو ءاهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتاو «تنك

 يقهيبلاو ١417[« :مقر ]2١51/1 "هكردتسم" يف مكاحلاو /١5410[« :مقر] "هعماج" يف يذمرتلاو 1

 جرخأو ءرخآ هجو نم ركاسع نبا هجرخأو «يقهيبلاو يذمرتلاو دمحأ هجرحأ ذاعم ثيدح نمو «"هبعش" يف
 .نسحلا قلخلا نازيملا يف عضوي ام لوأ :ءادردلا مأ ثيدح نم "ريبكلا" يف يناربطلا

 يف خيشلا وبأ جرحأو «نمي قفرلاو ءمؤش قرخلا :السرم يرهزلا نع بضغلا مذ يف ايندلا يبأ نبا جرخأ دقو

 :هعفر ةريره يبأ نع "هسودرف" يف يمليدلا ىورو هللا ةمحر نم مامز نسحلا قلخلا :هعفر ىسوم يبأ نع باوثلا
 ءاعو قلخلا :هعفر سنأ نع يذمرتلا ميكحلا جرحأو ؛ةينز دلو وأ .ةضيح دلو نم الإ عزني ال نسحلا قلخلا

 ءقلخلا نسحو «ةنامألا ظفحو «ثيدحلا قدص :ايندلا نم كتاف ام كيلع الف كيف نك اذإ عبرأ :دروو «نيدلا

 يف مكاحلاو :"هريبك" يف يناربطلاو ء[5507 :مقر 2107ا//5] "هدنسم" يف دمحأ هجرخأ ىعطم ةفعو

 نب هللا دبع نع "ريبكلا" يف يناربطلاو ءرمع نبا نع "هبعش" يف يقهيبلاو «[74175 :مقر 49/5*2] "هكردتسم"
 .اعوفرم مهلك سابع نبا نع "هخيرات" يف ركاسع نباو ؛"هلماك" يف يدع نباو ءورمع
 ,"ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ «سانلل كقلخ نسحيلو مقتسا :ًاعوفرم ورمع نب هللا كن عيد نم دروو

 شفأ :هعفر ةمامأ يبأ ثيدح نمو «"هننس" ف يقهيبلاو ؛ 5 :مقر 27177/14] "هكردتسم" يف مكاحلاو

 اذإو «كقلحخ نسحيلو «ةئيه اذ كطهر نم دحر ييحتست امك ىلاعت هللا نم يحتساو «ماعطلا لذباو «مالسلا

 "ةددسا ُُق دمحأو (هيف جرخأو 5 "بكلا" ُق يياربطلا هج رخأ «تائيسلا نبهذي تانسحلا نإف «نسحأف تأسأ

 حفصتو «كمرح نم يطعتو «كعطق نم لصت نأ لئاضفلا لضفأ :هعفر سنأ نب ذاعم ثيدح نم [4177/]
 هوما ولعب يااا نينمؤملا لضفأ :هعقر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم "هريبك" يف جرحأو «كملظ نمع

 داهجلا لضفأو «هنع هللا ىمن ام رجه نم نيرحاهملا لضفأو اقل مهنسحأ اناعإ نينمؤملا لضفأو ءهديو هناسل نم

 .لحبو رع هللا تاذ قف هسفن' دهاج نم

 لضفأ :هعفر مع نا نع ١[ :مقر «١/47و 28575 :مقر :587/5] مكاحلاو 9 :مقرأ] هجام نبا جرخأو
 :مقر 23560/7] دمحأ هجرحخأ ءاقلخخ مهنسحأ ًاناكإ نينمؤملا لمكأ :هعفر ةريره يبأ ثيدح نمو اقلخ :مهتسحلا نيتماللا

 «اقلح مهنسحأ اناكإ نينموملا لمكأ :هعفر هثيدح نمو ,"هبعش" يف يقهيبلاو 5 :مقر] دواد وبأو 15

 ثيدح نمو «"هحيحص" يف نابح نباو ١١71[( :مقر] "هعماج" يف يذمرتلا هجرخأ ؛مهئاسنل مكرايخ مكرايخو
 - ,"هدنسم" يف رازبلا هحرخأ «"ردقلاب اضرلاو «قلخلا نسحو «ةنامألاو ةفعلاو ةحصلا كلأسأ نإ مهللا" :ورمع نبا
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 لاق :تلاق انذ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ وهمه

 قْلَحن ىلاعت هللا قلخ نم يئر امل ىرُي قلخلا نسحو قفرلا نأ ول" :ُدنك هللا لوسر 1 س * 1 ف .ع م كفللص ان

 ."هنم حبقأ ىلاعت هللا قلخ نم يئر امل ىرُي قلخ قرخلا نأ ولو ؛هنم نسحأ

 قلخلا ءوسو فنعلا

 «قلخن نسح يف ًاناكلو «ناكإ يف ةحص كلأسأ نإ مهللا" :ةريره يبأ ثيدح نمو ؛"هريبك" يف يناربطلاو -

 يف مكاحلاو ,"هطسوأ" يف يناربطلا هجرخأ ءاتاوضرو «كنم ةرفغمو ةيفاعو ءكنم ةمحرو حالف هعبتي ًاحاحجنو
 ."هدنسم" يف دمحأ هجرحأ ,يقلخ نسحف يقلخ تنسح امك مهللا :دوعسم نبا ثيدح نمو ؛"هكردتسم'

 يف يقهيبلاو يزاريشلاو .هلك رمألا ف قفرلا بحي ىلاعت هللا نإ :هتعفر ةشئاع نع يراخبلا جرخأ 0 قلخ

 مراكم" يف يطئارخلا هجرعا :حلإ قفرلا نأ ول .قيلطلا لهسلا بحي ىلاعت هللا نإ :هعفر ةريره يبأ نع "هبعش"

 ويم ناك ملا ور الام ًالحر ناكل سانلا يف يشم الحر قلخلا نسح ناك ول" :ظفلب اهثيدح نم "قالألا

 نب لهس ىور :خا قلخلا نسخحو ."اشاحف يقلخي مل هللا نإو ءءوس الجر ناكل سانلا يف يشمب ًالجر قلخلا

 يف يناربطلا هجرخأ ءاهفاسفس هركيو .قالخألا يلاعم بحيو ءمركلا بحي ميرك ىلاعت هللا نإ :هعفر دعس
 ."هبعش" يف يقهيبلاو ,مكاحلاو :"ةيلحلا" يف ميعن وبأو «"ريبكلا"

 نسح ناك ول :ظفلب ةشئاع نع ' ااهيواسمو قالحألا مراجم' يف ىطنارخلا هاورو :يراقلا لاق 0 هنم حبقأ

 ىورو «ءوس لحر ناكل سانلا يف يشم ًالجر قاخلا ءوس ناك ولو ءاحلاص ًالجر ناكل سانلا يف يشم ًالجر قلخلا
 لهأب هللا دارأ اذإو :ةشئاع نع يقهيبلا داز ,مؤش قرخلاو نمي قفرلا :اعوفرم دوعسم نبا نع "طسوألا" يف يناربطلا

 هناش الإ طق ءيش يف نكي مل قرخلا نإو «هناز الإ طق ءيش يف نكي مل قفرلا نإف «قفرلا باب مهيلع لخدأ ًاريخ تيب

 «ىلاعت هللا دنع ةنوزخم قالخألا نساحم نإ :السرم ريثك نب ءالعلا نع يذمرتلا ميكحلا ج رخأ :لوقأ .[١؟ |١

 مكتسحأ يلإ مكبحأ نم نإ :هعفر ورمع نب هللا دبع نع يراخبلا جرخأو ءاتسح ًاقلخ هحنم ًادبع هللا بحأ اذإف

 ءاقلخ مهنسحأ اناعإ نينمؤملا لمكأ نم نإ :ةشئاع نع "هكردتسم" يف مكاحلا جرخأو ,[50759 :مقرإ اقالأ

 نازيم يف لقثأ ءيش نم ام :اعوفرم ءادردلا يبأ نع ءادردلا مأ نع كلم نب ىلعي نع يذمرتلا ىورو «هلهأب مهفطلأو
 ةشئاع نع بابلا يفو :لاق *7٠٠١[« :مقر] يذبلا شحافلا ضغبي ىلاعت هللا نإف ءنسح قل نم ةمايقلا موي نمؤملا
 ءادردلا يبأ نع ءادردلا مأ نع ءاطع نعو ؛.حيحص نسح ثيدح اذه «كيرش نب ةماسأو سنأو ةريره يبأو

 رس ا حر ا ارا ع يحمل «قلخلا نسح نم لقثأ نازيملا ف عضوي ءيش نم ام :اعوفرم

 رثكأ نع د هلل لوسر لثس :اعوفرم ةريره يبأ نعو ؛هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه «ةالصلاو موصلا
 :اعوفرم سنأ نع ينانبلا تباث نعو .هححصو «ثيدحلا قلخلا نسحو هللا ىوقت :لاق «ةنحلا سانلا لحدي ام

 - 0 .ةشئاع نع بابلا فو :لاقو ؛هنسحو «هناز الإ ءيش يف ءايحلا ناك امو هناش الإ ءيش يف شحفلا ناك ام
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 ذا مل

 0 ل نواب ا ود يهم

 مو هل عوقب نح اق طق دحأ ل هلل لوسر ىلإ سلح اموياوعدي وه وك
0 

 يطرح
 :ةياور فو فرصا و نوكو نحل لس ا عاج ف عر لا لور

 رايق وسو ا ل هدسدفو 1 اها كاسر كك لرمر ك
 سنأ نع دعس نبا هأور هيحاص دي

 يف هلي للا لوسر ىدان الحر نأ :رمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ -غهه
 رانيد نبا هجيرخت رم دق

 هيلإ جرخف 2"كتبحأ دق كيبل" :لاقف هلزنم

 ىماظلا ليللاب مئاقلا ةجرد هقلح نسحب كرديل لجرلا نإ :هعفر ةمامأ بأ نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأ دقو -

 "اقلخ مهنسحأ امالسإ سانلا نسحأ نإو .ىيش ف مالسإلا نم اسيل شحفتلاو شحفلا نإ" :دروو «رحاوملاب

 نباو دواد وبأ ىورو ءاعوفرم ةرعم نب رباج نع "ريبكلا" ُْق ناربطلاو ديما نيو دمحأ هج رخأ

 يف يناربطلا جرأو ءمئاصلا مئاقلا ةجرد قلخلا نسحب كرديل نمؤملا نإ :هتعفر ةشئاع نع "هحيحص" يف نابح

 يف يرفغتسملا جرخأو «نسح قلخ نم اريخخ ائيش اوطعي مل سانلا نإ :هعفر كيرش نب ةماسأ نع "كلا"

 ف يطئارخلاو ٠ «نسحلا قلخلا قلخلا نسحأ نإ :هعفر يلع نب نسحلا نع ' 'هي رات" يف ركاسع نباو ' ' هن ف"

 "هخيرات" يف بيطخلاو «ديلجلا ن ديما بيذت امك ةئيطخلا بيذيل قلخلا نسح نإ :هعفر سنأ نع "قالحألا مراكم"

 اي لب نهرا كلا ف هبرجلال هرب رشا ردن يعاساالا رقم رح لكل هزه در ةقئاعيؤم
 ثيدحلاو :يراقلا لاق :رمع نبا .لوبقم عطقنمف الإو «لصتمف ميهاربإ عام تبث نإ «كلام نبا : سنأ نع

 نب سيق قيرط نم يئراحلا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ .ُدكك هعضاوت ةياغ نم اذه :خل! كيبل .ئيسلا نبا هاور
 مل" :هتعفر ةشئاع ثيدح نم ناخيشلا ىورو «ةميمأ ثيدح نم نابح نبا هجرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع عيبرلا

 ىلع يبأ عم تدفو :تلاق ةيركبلا هللا دبع تنب ةيهه ثيدح نم "ةفرعملا" يف ميعن وبأ ىورو «"ءاسنلا حفاصي نكي
 .: . دللي

 راسي نب لقعم ثيدح نم يناربطلا ىورو لإ نهحفاصي مو ةاستلا عيابو .مهحفاصو لاجرلا عيابف دمي يبا 8 0 .٠ . ٠

 ."بوثلا تحت نم ناوضرلا ةعيب يف ءاسنلا حفاصي ناك" :هعفر



 نسحلا قلخلا نايب 516 بادآلا باتك

 .”"ةاسنلا حفاصأ تسل نإ" :لاقف هعيابأل دعك 5 يببلا تيتأ :تلاق «ةقيقر
 ارغصم نيفاقلاب

 ب

 هتلر اي 7 8 ع 7 5 1

 :دك هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -8غها/

 لوسر اي :ليقف « دب ردا بو يسرع يرعب و

 "راشع" :لاق 0 ب
0 

 ا ايما ا هو ةيلإ

 100000 :لاق هنو يبلا نأ :رباج نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ -8

 لاقو «ةيباحص ."بيرقتلا" يف امك يميتلا داجب نب هللا دبع اهيبأ مسا [دواد ابأ الإ اهنع ةعبرألا جرحأ] :ةقيقر

 نع ةورع ثيدح نم ريسفتلا يف يراحبلا ج رخأ عل حفاصأ نسل ا ولا ةجيدخ تحأ :يراقلا

 ام هللاو ةلو نارك ةراظناب كف د ا لرسول لاق تامل ةرخ طعرركلا اذهب رقأ نمف :ةشئاع تلاق «ةشئاع

 ناك :اهنع ماكحألا يفو 489١[. :مقرإ كلذ ىلع كنتعياب دق :هلوقب الإ نهعيابي ام «ةعيابملا ف طق هدي تسم

 96 هللا لوسر دي تسم امو :تلاق (1:ةنحتمملا) هايس ِهَللاب نك شيب الاف ةيآلا هذهب مالكلاب ءاسنلا عيابي ُدت يبلا
 تنب ةميمأ نأ : راكان بمنع ىرراط وم قارظلاوب قاضيلا يورو, ”دافرألا" يف لاق ءاهكلمب ةأرما الإ ةأرما دي

 ال نإ :لاقف ءكحفاصن كدي طسبا اللا ل وسو :نلقف «عيابت ةوسن يف تلحد اهنأ هتربحأ ًارغصم نيفاقب ةقيقر

 اميف :لاقف «(١؟:ةنحتمملا) ف: يف ورَعُم يش ذ كنيصعي ال :غلب ّىح انيلع لحأف نكيلع دح اس نكلو خءاملا حفاصأ

 .انسفنأ نم انب محرأ هلوسرو هللا :انلقف ,نتعطتساو نتقطأ

 لص هنأ :يبعشلا نع "هليسارم" يف دواد وبأ هاور ام هل دهشيو :لئاح عم ةميركلا هدي ذحأ دبيأت يف ريسفتلا يف لاقو

 نبا نع دمحأ ىورو :يراقلا لاقو .ءاسنلا حفاصأ ال :لاقو ءهدي ىلع هعضوف «يرطق دربب ىتأ ءاسنلا عياب نيح

 .[199/ :مقر 2517/5] "ةعيبلا يف ءاسنلا حفاصي ال ٌميلع ناك هنأ" :ورمع

 ملف ةرذعمب هوحأ هيلإ رذتعا نم :ظفلب نادوج نع ءايضلاو 1١4[ :مقر] هحام نبا ىورو :خلإ ةديرب نبا

 .رشع ذحأ ف ملاظ يأ :راشع (يطويسلاو يراقلا) .سكم بحاص لثم ةئيطخلا نم هيلع ناك اهلبقي
 كلام ثيدحك ةريثك رابخأ همذ يف درو :اراشع ينعي .هنم يذأتو هنم ردص لعف وأ لوق ةهج نم يأ :رذتعا

 .[7171 :مقر ؛(301/19] "ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ .هولتقاف اراشع متيقل نإ :هعفر ةيهاتع نبا

 .ةريره يبأ ثيدح نم هانعمم يئاسنلاو دواد وبأ هجرحأ :ةفينح وبأ



 .' ةنم بصيلف «بيطب مكدحأ يتأ اذإ"

 : هيلع ضرع
 [موجنلا يف رظنلا نع يهنلا نايب]
 رظنلا نع ٌدثَك هللا لوسر ىف :لاق ةريره يبأ نع ءاطع نع ةفينح وبأ -

 نب سنأ ناك :لاق «هللا دبع نب ةمامث نع "لئامشلا" و 83 :مقر] عماجلا" يف يذمرتلا جرخأ :خلإ يتأ اذإ

 «ةريره يبأ نع بابلا يفو : عياخلا" يلاكا «بيطلا دري ال ناك ُدلَك يبلا نإ :نسنا :لاقو: ءاينيظلا ةرر ل قللام

 ءنهدلاو .دئاسولا :درت ال ثالث : عوف ره: رمتع» نبا رع يدع نو هلم نعل ,حيحص نسح ثيدح اذه

 نامثع يبأ نع نانح نعو «بيرغ ثيدح اذه :لاق ؛نهدلاو «نبللاو «دئاسولا :"عماجلا" يفو «نبللاو «بيطلاو

 بيرغ ثيدح اذه : احلا يف لاق ءةنحجلا نم جرح هنإف ءهّدري الف ناحيرلا مكدحأ يطعأ اذإ :اعوفرم يدهبنلا

 505 يبلا نمز كردأ دقو «لم نب نمحرلا دبع هما يدهنلا نامثع وباو «ثيدحلا اذه ريغ ناتحل فرعن الو « نسح

 .يعباتلل ًالسرم نوكيف ءهنم عمسي ملو «هري لو

 نم :ًاعوفرم ةريره يبأ نع دواد وبأو ملسم ىور دقو «هل ةمارك هنع عنتمي الو «هتلمج نم يأ :هنم بصيلف
 (يراقلا) .حيرلا بيط لمحما فيعض هنإف «هدري الف بيط :ةياور يفو «ناحير هيلع ضرع
 دواد وبأ ىورو «هب ءاطع نع مصألا هللا دبع نب ةبقع ثيدح نم "دارفألا" يف نيطقرادلا هجرحأ :خلإ ةفينح وبأ

 هجرخأو 59٠65[« :مقر] داز ام داز ءرحسلا نم ةبعش سبتقا موحنلا نم املع سبتقا نم :سابع نبا نع هانعم

 اهيراحم ف بكاوكلا ريسب اهوفرعي مهنأ نومعزي «نئاوكلاو ثداوحلا ملع دارملاو ؛[5757 :مقر] هحام نبا

 .يهنلا يف لخدي الف تاقوألاو ةلبقلا ةهج ةفرعم ردقب امأو «هب هللا رثأتسا امم ملعلا اذهو ءاهقارفو اهنارقو

 ناكل ةعألا رح ذات فدع نع ّىمأ ىلع فاحأ :اعوفرم نحيا نأ كيدح نم كايع وبا جرخأ :خإ ىه

 "موجنلا باتك" يف بيطخلاو ,"هلماك ف يدع نباو «"هدنسم" يف ىلعي وبأ جرحأو ءردقلاب ابيذكتو ءموجنلاب

 وخلا ومو وخقلاب دكت 1 ءاصع قدر م ىمأ ىلع فاحأ :اهرفرع نينا فلي د زف

 سمشلا نيع يف رظانلاك موجنلا يف رظانلا لثم :ةريره يبأ نع يمليدلا ةياور يفو :يراقلا لاق :إ رظنلا نع
 :اعوفرم رمع نبا نع "موجنلا باتك" يف نيطقرادلاو هيودرم نبا ىورو ءهرصب بهذ اهيف هرظن دتشا املك
 [ 1 "ايفر ال701[ دل كروو ءاريلا وكمل رولا ك اجناكاو واكو رووا ا موكل ع رجم
 نم ةبعش سبتقا موجنلا نم ًاملع سبتقا نم :اعوفرم ام سابع نبا نع 85٠0[ :مقر] دواد وبأو ملسمو
 داز هيلا
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 [انايرحم مامحلا لوخد نع يهنلا نايبز
 لحرل لحي ال" :525 هللا لوسر لاق :لاق رباح نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ 0١-

 / سانلا نم هتروع رتسي مل نمو «رزئم. الإ مامحلا لحدي نأ رحخآلا مويلاو هللاب نمؤي
 رازإلا يأ 0 ١

 ."'نيعمجأ قلخلاو ةكئالملاو هللا ةنعل يف ناك

 0 رك تاع

 ثيل نع يذمرتلا هاور [ناكملا هنعل رزعم ريغب مامحلا لخد نم :هعفر سنأ نع يزاريشلا جرخأو] :حلإ لحي ال
 هللاب نمؤي ناك نمو ,مامحلا هتليلح لحدي الف رخآلا مويلاو كلا نمي ناك دم : و رباح نع سواط نع

 ثيدح نم هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق لم :مقر] رازإ ريغب مامحلا لحدي الف رخآلا مويلاو

 لاقو «ءيشلا يف مهي ارو قودص ميلس نب ثيل :ليعامإ نب دمحم لاق ؛هجولا اذه نم الإ رباج نع سواط
 .هثيدحب حرفي ال ثيل :لبنح نب دمحأ لاق :دمحم

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم اعوفرم رباج نع مكاجملاو 18٠0١[ :مقر] يذم لا ىور دقو :خلإ ةفينح وبأ
 (يراقلا) .مامحلا هتايلح لدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو ءرازإ ريغب مامحلا لحدي الف
 نع |ممدم :مقر] يئاسنلاو | ا :مقر] دواد وبأو "ءدرفملا تقلا" ٍف يراحبلا هج رخخأ ا لوسر ىلإ

 اهحبقأو ؛مامهو ثراح اهقدصأو «نمحرلا دبعو هللا دبع ىلاعت هللا ىلإ ءامسألا بحأو «ءايبنألا ءامسأب اومست :بهو يبأ

 هجام نباو [1877 :مقر] يذمرتلاو [ 13495 :مقر] دواد وبأو ملسم هاورو يراقلا لاق خا هللا دبع .ةرمو برح
 ءاصألا يحل :قاوبظلا ةيآوز قو «قمعرلا تيعو هللا :ةيغا لا ىلإ تالا نحنا ءاعوفرم رضع نبا نع[ 3/8 ةمقرإ
 كينكن ال :انلقف ءمساقلا هامسف مالغ انم لجرل دلو :لاق «رباج نع ردكنملا نبا نع يرابلا يفو .هل دبعت ام هللا ىلإ

 ؛بحأ اناك امنإو :ليق 1١85[« :مقر] نمحرلا دبع كنبا مس :لاقف دعك يبلا ربحأف «ةمارك الو مساقلا ابأ

 ةفاضإ برلا ىلإ دبعلا فيضأ مث «ةيدوبعلا وهو هل بحاوو ناسنإلل فصوو «ىلاعت هلل بحاو وه ام امهنمضتل
 تلصحف بيكرتلا اذه تفرشو «رداقلا دبعو ميحرلا دبعك اممب قحلي امو «نيمسالا نيذه دارفإ تقدصف «ةيقيقح

 - 25 هتينكب ةينكتلاو همساب ةيمستلا يف ثحبم امأو ."يراسلا داشرإ" يف ينالطسقلا لاق اذك «ةليضفلا هذه اهل



 تاقرفتملا ركذ نايب 51 * بادآلا باتك

 ."نمحرلا دبعو

 «ىلبُي ال ربلا" :هي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ - 00 7 دبا ف 5 5 2 00 .٠
 عيضي ال ةعاطلا وأ ناسحإلا ١

 ."ىسني ال مثإلاو

 اندعق ثُم يبلا انيتأ اذإ انك :لاق ةرمس نب رباج نع كامس نع ةفينح وبأ -5
 برح نبا

 .سلجما ىهتنا ثيح

 هذ
 26 هللا لوسر لاق : نان يردخلا هع نا نع ادع نصايح -ه

 قوعلا

 ."سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال

 يف نايفس نب نسحلا هجرخأ ءاودبعف متيم اذإ :يفقثلا ريهز يبأ ثيدح يف دروو «بتكلا يف روكذمف -
 .[881 :مقر 2075/5؟0] "ريبكلا" يف يناربطلاو ."هانك" يف مكاحلاو ,"هدنسم"

 هللا ىلإ ءامسألا بحأ :هعفر «دوعسم نبا نع "هباقلأ" يف يزاريشلاو «"هريبك" يف يناربطلا دنعو :نمحرلا دبعو
 ايندلا يف اركذي نأ دبال امهنأ نيعملاو :يراقلا لاق :ىسني ال مثإلاو .ثراحو مامه ءامسألا قدصأو هل دّبعت ام
 ًالسرم ةبالق يبأ نع قازرلا دبع هاور 0 ةعاوتسلا ةيوقعلاب وأ ميسا ةيرتملاب امهيلغ يراضو «فرخألاو
 ىلإ يطويسلا هازع :تلق «نادت نيدت امك تئش ام لمعا تومي ال نايدلاو ءىسني ال بنذلاو «ىلبُي ال ربلا :ظفلب
 موق ىلإ ىهتنا اذإ ناك اننع هنأ" :يذمرتلل "لئامشلا" يفو :يراقلا لاق :خلإ سلجم ا ىهتنا .يناربطلل "ريبكلا"

 :اعوفرم نامثع نب ةبيش نع يقهيبلاو ناريطلاو يوغبلا ىور دقو «"كلذب رمأيو «سلجما هب يهتني ثيح سلح
 .هيف سلجيلف هاري ناكم عسوأ ىلإ رظنيلف الإو ءسلجيلف هل عسو نإف ءسلحما ىلإ مكدحأ ىهتنا اذإ
 هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم :ًاعوفرم ديعس يبأ نع ةيطع نع ىليل يبأ نبا نع يذمرتلا هاور :خلإ هللا ركشي ال
 ؛نسح ثيدح اذه ءريشب نب نامعنلاو سيق نب ثعشألاو ةريره يبأ نع بابلا يفو :لاق ء[155١ :مقر]
 (حيحص ثيدح اذه :لاق لل كش ال" نسانلا حشو ال هيف و ةريره يبأ نع دايز نب دمحم نع يورو

 ركش هللا لبقي ال يعي :"راحبلا عمجم" يف لاقو «سنأ نع هايور امهنأ ءايضلاو "دمحأ دنسم" نع يراقلا هلقنو
 لاقو «رخآلاب نيرمألا دحأ لاصتال مهفورعم رفكيو «سانلا ناسحإ ركشي ال ناك اذإ هناسحإ ىلع دبعلا

 مهارحأ ثيح هناحبس هماعنإ ةلمج نم اضيأ مهفاسحإ نأل وأ ؛ليزحلا ركشي ال ليلقلا ركشي مل نم نأل :يراقلا
 هنأ نيعملاو ءءانثلا يف غلاب دقف ءاريخ هللا كازج :هلعافل لاقف افورعم دحأ هيلإ نسحأ نم :درو دقو «مهيديأ ىلع
 .لوألا هحولا يف ام ىفخي ال :لوقأ هلباقم عقي ام لقأ اذهو ؛هركش ةدهع نع جرح دق



 تاقرفتملا ركذ نايب 534 بادآلا باتك

 لاق :لاق ار ل لا ت51

 ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف «ملظلاو كايإ" :ة5 هللا لوسر

 0 ا ا و نفاع نع كرولا ا
 يبك نبا

 موي تالاف ملظلا : اوفر لمع نبا نراقب هللا دبع نع مللاظملا ُُق يراخبلا هج رخأ خا رمع نبا نع

 ايينت وكي كلذ وت وأ هيضرغ نم لوانتلا وأ ,قح ريغب ريغلا لام ذحخأب يدعتلا يأ [؟ 41417 :مقر] ةمايقلا
 ءرانلا رفح نم ةرفح ف توهف ةملظ يف همدق عقو امبرف ءايندلا يف هملظ ببسب يدتهي الف ةمايقلا موي تاملظل

 5١7١[. :مقر] ةلصلاو ربلا يف يذمرتلاو 15517 :مقر] بدألا يف ملسم هجرخأو

 "هدنسم" يف دمحأ هجرخأ ؛ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف ئنظلا اوقتا :اعوفرم هثيدح نم درو :خلإ كايإ
 ىلللا اوقتا :اعوفرم رباج 00-5 نمو «"هبعش'" يف يقهيبلاو « ”ةامك ناربطلاو |[ هع ؟ :مقر 2١ .هز']

 مهءامد اوكفس نأ ىلع مهلمحو ؛مكلبق ناك نم كلهأ حشلا نإف ءحشلا اوقتاو .ةمايقلا موي تاملظ منظلا نإف

 يف [55ا8 :مقر] ملسمو ء[١450١ :مقر 57/8*2] "هدنسم" يف دمحأ هجرخأ .يهمراحم اولحتساو

 راك تان يدك ةيارقلا مور ىرتاتلا ك2 ١ نق دنع يبأ ثيدح نمو «"درفملا بدألا" ف يراخبلاو ؛«"هحيحص"

 :هعفر ميكح نب ماشه ثيدح نمو «"هتيلح" يف ميعن وبأو ,"هطسوأ" يف يناربطلاو «"هدنسم" يف ىلعي وبأ هجرخأ
 ملسمو ١951٠0[ :مقر 25١ 4/7] دمحأ هجرخأ ءايندلا يف سائلا نوبذعي نيذلا ةمايقلا ءوي بذعي ىلاعت هللا نإ

 ."هبعش" يف يقهيبلاو ,”"هدنسم" يف دمحأ هجرخأ هلثم منغ نب ضايع ثيدح نمو .هجام نباو *15١[ :مقر]

 1 ]٠٠١/4, "هكردتسم" يف مكاحلا هجرخأ ءرانلا يف مهفاوعأو روحلا لهأ :هعفر ةفيذح ثيدح نمو
 5 يىبنإف ىوركذي ال *ةملرغلل لك نأ دواد 0 00 ا ا اال سلا

 !ىانل اهيأ :هعفر ديعس يأ ثيدح نمو ؛"هخيرات" يف ركاسع نبا هجرحأ :مهنعلأ نأ مهايإ يركذ نإو .ءنركذي

 ."هدنسم" يف ديمح نب دبع هجرخأ «ةمايقلا هوي هنم ىلاعت هللا متنا الإ ًانمؤم نمؤم ملظي ال هللاوف هللا اوقتا

 ا ل ا ا و راثآلا" يف نسحلا نب دمحم هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 دق هآر هنكل ىراسألا اهومعطي نأ 25 يبنلا رمأ امل لوألا هلاح ىلع محللا ناك ولو ,ذحأن هبو :لاق ءراصنألا

 هل راص ائيش نمض نمو «هتاش هنم تذحأ يذلا هبحاصل نمضي مل هنأل ؛هلكأ هركو ءلوألا كلم نع جرخ

 «نوحاتحمنلا نجسل ١ لهأ مه اندنع ىراسألاو «هحبر كلذكو «هلكأي الو هب قدصتي نأ انيلإ بحأف ؛هجو نم بصغ ْ

 - .هنع فسوي يبأ نع هيبأ نع يثوعلا ديعس نب دمحم نع ينادمهحلا ديعس نب دمحم نب دمحأ نع اضيأ يئراحلا هاورو



 تاقرفتملا ركذ نايب 516 بادآلا باتك

 52000 «ةاش هل اوحبذف ءمهرايد يف راصنألا نم اموق راز هك ىبلا نأ :ةدرب ىحأ نع اهب * وه 35 1 5 دنيا نر 55 0
 هتفايضل : 5

 نب ديعسو «تارفلا نب نسحلاو ؛عيرز نب ديزيو «ليبنلا مصاع يبأ قيرط نم :نيهجو نم اضيأ يثراحلا هاورو -

 ؛ليعامسإ نب ىسوم قيرط نم ينانشألا هاورو ؛مامإلا نع مهلك دايز نب نسحلاو ءقورسم نب دمحمو مهجلا يبأ
 لمعي لجرلا تذحأ نيأ نم :ةفينح يبأل تلق :لاق «دايز نب دحاولا دبع نع همسي ملو «ةملس وبأ ظفلب هدنعو

 .هركذف بيلك نب مصاع ثيدح نم هتذحأ :لاق ؟حبرلاب قدصتي هنذإ ريغب لحرلا لام يف

 اماعط ُدُي يبلا باحصأ نم لحجر عنص" :ظفلب مامإلا نع تايزلا بيبح نب ةزمح قيرط نم ًاضيأ نانشألا هاورو

 عيطتسي ال لعجف ءاليوط هيف يف اهكالف ةعضب ذخأف انلوانتف ءهنم لوانت ماعطلا عضو املف «هعم انمقو ماقف هاعدف
 ماعطلا بحاص ُةْننُي يبلا اعدف ءاضيأ هنع انكسمأ كلذ عنص دق هانيأر املف «همف نم اهامرف :لاق اهلكأي نأ

 ام اندنع نكي ملف انل بحاصل تناك ةاش اهلا لوسر اي :لاق ؟وه نيأ نم اذه كمحل نع ينربحأ :لاقف

 نأ رمأو «ماعطلا عفرب ُدن5 يبنلا رمأف ءاهنمت هيطعنف ءيجي نيح كل اهانعنصف ءاهانذو انلجعو هنم اهيرتشن

 وبأ :لاق هنأ الإ ةزمح قايس ىلع مامإلا نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاورو «"ىراسألا هومعطي

 25 هللا لوسر باحصأ نم لجر نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع ةفينح

 نم يقابلا دبع نباو رفظملا نباو لدعلا ةحلط هاور اذكه :خلإ راز .يرعشألا ىسوم يبأ نب رماع وه :ةدرب يبأ

 نع هيبأ نع جاييدلا نب دلاخ قيرط نم ًاضيأ رفظملا نبا هاورو «مامإلا نع فسوي يبأ نع ديلولا نب رشب قيرط

 رشب انثدح «مساقلا نب دمحأ قيرط نم "همجعم" يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلاو ءورسح نبا هاور هقيرط نمو «مامإلا
 :ظفاحلا لاق .هركذف ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع بيلك نب مصاع نع ةفينح يبأ نع فسوي وبأ انثدح «ديلولا نب

 .مصاع نع هريغ ةياور نم ظوفحملا وهو «كلذ فالخب ةفينح يبأ نع هاور نسحلا نب دمحم نإف «لولعم اذهو

 هاورو «ةفينح وبأ امهاور ناقيرطو نادانسإ هل نوكي نأ زاج هنأل ؛الولعم قيرطلا اذه لعجي ح ةافانم ال :انلق

 نم هجيرختل ضرعتي لو يراقلا تكس انهه :لوقأ «ديناسألا يف ةمغارم الو «نيقيرطلا ىدحإب هنع هريغو دمحم

 «ثيدحلا يف هبأد ًاضيأ اذهو «هريغ نم مزلأو بحوأ ناك هنأ عم رابخألا ةماع يف هبأد وه امك اهريغو حاحصلا

 اندنع ةدوجوملا ةخسنلا يف سيلو «سيردإ نبا انربحخأ :"ةيانبلا" يقو «ءالعلا نب دمحم نع دواد وبأ جرخأ :لوقنف

 هللا لوسر عم انجرح :لاق ءراصنألا نم لحجر نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع «هنم دبال امم وهو ءدواد يبل

 يعاد هلبقتسا عجر املف .هسأر لبق نم عسوأ :رفاحلا يصوي ربقلا ىلع وهو ُكك هللا لوسر تيأرف ةزانج يف ُدّ

 همف يف ةمقل كولي دي هللا لوسر انؤابآ رظنف اولكأف «موقلا عضو مث ءهدي عضوف «ماعطلاب ءيجف «ءاجف «ةأرما

 ةاش يل يرتشي عيقبلا ىلإ تلسرأ ىإ !هللا لوسر اي ةأرملا تلسرأف ءاهلهأ نذإ ريغب تذحأ ةاش محل دجأ :لاق مث

 تلسرأف «هتأرما ىلإ تلسرأف ءدحوي ملف اهنمثب امي يلإ لسرأ نأ ةاش ىرتشا دق يل راح ىلإ تلسرأف ءدحأ ملف

 ظ .ىراسألا هيمعطأ :دتك هللا لوسر لاقف ءامي يلإ



 تاقرفتملا ركذ نايب 11 بادآلا باتك

 5*شطه5 و ا عاج سرر اا ءائيش محللا نم ذخأف نافع اهيل واعفو

 انثدح :"هدنسم" يف دمحأ هاورو :ىيعلا لاق هيف يف ةمقل كولي ةلظ هللا لوسرو اولكأف :ئيعلل "ةيانبلا" فو -

 اذهو .هركذف :لاق راصنألا نم الحر نأ هيبأ نع بيلك نب مصاع نع ةدئاز نع قاحسإ وبأ رمع نب ةيواعم

 عفر يف يراخبلا هل جرحأو ,"نيحيحصلا" يف هل احرخي مل مصاع دلاو باهش نب بيلك نأ الإ حيحصلا دنسم

 هيبأ نع بيلك نب مصاع :دواد يبأ لوق هرضي الو .تاقثلا يف نابح نبا هركذو ةقث : دعس نبا لاقو «نيديلا

 .هدج نع هيبأ نع هتياور نم سيل اذه نإف ,ءيشب سيل هدج نع

 هقثو :لاقف "حيقنتلا" بحاص هبقعتو «باذك :"قيقحتلا" يف يزوجلا نبا لاقو .ةرركم يازو ةمجعم ءاخب

 يبأ نع ثيدحلا اذه ةياور نيعلا ركذ دقو «دواد وبأ هاور امك ءالعلا نب دمحم هعبات دقو (ةبيش يبأ نب نامثع

 نب رشب انك (يئاطلا مساقلا 07 نحل :اندخ " هريصعف" ف يناربطلا هثيدح ج رخأ :لاق ءاضيأ يرعشأألا ىسوم

 هللا لويسر نأ 4 يسوم لأ عع ةدرب يبأ نع بيلك نب مصاع نع ةفينح يبأ نع يضاقلا فسوي وبأ انئدح ءديلولا

 هغضمف .هلكأيل ائيش محللا نم ذحأف ءاماعط اهنم هل اوعنصف «ةاش هل اوحبذف ,مهراد يف راصنألا نم اموق راز 5

 : ةباع لاقف ءاهنث نم هيضرنف ءيجي ىح اهانحبذف نالفل ةاش :اولاق ؟محللا اذه نأش ام :لاقف «هغيسي ال ةعاس
 هب ديلولا نب رشب انتدح ,يئاطلا مساقلا نب دهحأ انثدح "طس وألا 200 2 هاورو :راساألا اهومعطأ

 .[١15؟ :مقر 354/1]

 ةجح وهو ءالسرم راصف «ىسوم يبأ هيبأ نع ةدرب يبأ دانسإ انهه طقس هنأ الإ هثيدحو مامإلا دانسإ هنيعب اذهو
 «بيقعتلا ءافك فورحلا ضعب يف الإ ظافلألا ف قرف الو «هيلع نيعباتلا عامجإ لقن لب ءروهمجلا دنعو ءاندنع

 اضيأ هتيحصأ لب «ثيدحلا ةحص يف ةهبش الف ,ءناحيحص امهالك نادانسإلا م .ءارسألاو ىراسألا ظفلو

 ءامهريغو يئاسنلاو نيعم نبا هقثو «ةعبرألاو ملسم لاجر نمف بيلك نب مصاع امأو «نيحيحصلا ثيداحأك

 .نابح نباو دعس نبا هقثوو مهو وهو ايباحص هلعج نم مهنمو «ةعبرألا لاجر نم بيلك هدلاوو
 اهنمض الثم ريغلا ةاش حبذ اذإ بصاغلا نأ ىلع هب لدتسيف .هيبأو مصاع قيثوت "هبيرقت" يف رجح نبا ركذو

 ارومأ دافأ ثيدحلاف ءادب يدؤي ىح احب عافتنالا هل لحي الو ءامب قدصتي نأ هيلع بحيف اثيبح اكلم اهكلمو
 ازرحت هيلإ درلاب 325 رمأل كلاملل كلملا يقب ول ذإ ؛كلاملا كلم لاوز ىلع لدي قدصتلاب رمألا نأ :لوألا :ةثالث
 ناسنإلا لام عيب ةيالو هل مامإلا نأل ؛داسفلا فوخ دنع نمثلا ظفحو عيبلاب رمأ وأ «ناسنإلا كلم لاطبإ نع

 يأ ءاضرإلا لبق بصاغلل يأ لدبلا ءادأ لبق عافتنالا ةمرح :ثلاثلاو «كلاملا كلم لاوز :يناثلاو «ةحاحلا دنع

 نب مصاع نع ةفينح يبأ نع '"راثآلا باتك" يف دمحم هاور ثيدحلا اذهو ءءاضقلاب وأ ءيضارتلاب كلاملا ءاضرإ

 ..ني ئيعلل "ةيانبلا" يف اذك «هب هيبأ نع بيلك



 تاقرفتملا ركذ نايب طل بادآلا باتك

 اهانحبذ نالفل ةاش :اولاق ؟"محللا نأش ام" :لاقف .هغيسي ال ةعاس هغضمف هكالف
 هنذإ ريغب هلل ايفرمغا وأ انا هيض

 1 0 اهومعطأ" :ُهذكك هللا لوسر لاف :لاق ءاهنمت نم هيضرنف ءيجي نح
 4 يوارلا

 011 ا :هيبأ نع بيلك نب مصاع نع :ةياور

 مرا وا ا ا ا يا الل رماة ططم 2 ىلا ل زاك ةاعلملا فيض امل وهف جفا“ 2 دل[ فيل[ "نا هد اعف
 .هيف نم اهاقلأف اهلكأي نأ عيطتسي ال لعجف ءاليوط هيف يف اهكالف محللا كلذ

 لوسر اي :لاق "؟وه نيأ نم ءاذه كمحل نع ينربخأ" :لاقف ,ماعطلا نع كسمأو

 ءاهانحبذو امي انلجعو «هنم اهيرتشنف اندنع نكي ملف ءانل بحاصل تناك ةاش ! هللا

 نع 3 : 0 0 ٌء' ُُ ٠

 نأ رمأو ,ماعطلا اذه عفرب 2 يببلا رمأف ءاهنمت يطعنف ء يحن ىح كل اهانعنصو

 لمعي لحرلا اذه تذحأ نيأ نم :ةفينح ىبأل تلق :دحاولا دبع لاق .ءارسألا همعطي

 .مصاع ثيدح نم هتذحأ :لاق ؟حبرلاب قدصتي هنذإ ريغب لحرلا لام يف
 دلل 1 5 5 ع 5 5 00 ع

 5 هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -4

 . هلعافك ريخلا ىلع لادلا"

 نايوار وأ ءيباحصلا وه دحاو وار امإ انهه طقاسلا :خإ مصاع نع .هقلح يف هلازنإ ىلع ردقي مل :هغيسي ال

 يراصنألا يباحصلا لحجرلا كلذ نع يوري هوبأ لب وار طوقس انهه سيل :لاقي وأ ءىسوم وبأ هوبأو ةدرب وبأ امه

 اهكولي :اهكالف .دواد بأ ثيدح قفو ىلع ةيناثلاو «يناربطلا ةياورل ةقفاوم ىلوألا ةياورلا نأ رهاظلاو «فيضملا

 .بلصلا ءيشلا غضم :كوللا :ًاضيأ لاقو (راحبلا عمجم) .مفلا يف يشلا ةرادإ :كوللاو ءاهغضمب يأ
 ليلد :هعفر يلع نع راح نبا هاور] ا ريخلا ىلع لادلا .يملسألا بيصخلا نب ةديرب نب ناميلسوه :ةديرب نبا

 0 0 كا ُْق يدك 2" هتخيشم"' ْق 0 6-5 هي 4.

 م ا و ىتأف ل ا بع

 - سنأ ثيدح نم هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه «ةديربو دوعسم يبأ نع بابلا يفو :لاق 0 :مقر] هلعافك



 تاقرفتملا ركذ نايب -1/ بادآلا باتك

+ 

 ىلع لالا" د8 هللا لوسو .لاق لاف كلام نب .سنأ نع ةفينح.وبأ تا

 لمان نيك

 ؛هلمحتسي تع يبلا ىتأ ًالجر نأ :هنع ينابيشلا ورمع يبأ نع يردبلا دوعسم يبأ ثيدح جرخأ مث قدي يبلا نع -

 هلف ريخ ىلع لد نم دي هللا لوسر لاقف «هلمحف هاتأف ًانالف تيا :في هللا لوسر لاقف .يب عدبأ دق هنإ :لاقف
 نب هللا دبع نب ديرب نع ىسوم يبأ ثيدح جرخأ مث ,حيحص نسح ثيدح اذه «هلماع :لاق وأ .هلعاف رجأ لثم

 نب لهس نع يناربطلاو ,دوعسم نبا نع رازبلا هاورو :يراقلا لاقو ءىسوم يبأ نع ةدرب يبأ هدج نع ةدرب يبأ

 ملسم حيحص يفو «بوركملا ةناعإ يأ نافهللا ةثاغإ بحي هللاو :ةديرب نع ءايضلاو ىلعي وبأو دمحأ دازو ءدعس
 .هلعاف رحأ لثم هلف ريخ ىلع لذ نم :هعفر دوعسم يبأ نع

 يبأ نعو دعس نب لهس نع '"ريبكلا" يف يناربطلاو ,دوعسم نباو سنأ نع رازبلا هاور :خلإ ريفا ىلع لادلا

 ريخلا ىلع لادلا نإ :ظفلب ملعلا باتك يف ءيذمرتلل هازعو .«"لوصألا عماج رصتخم" ف يزابلا هركذو ,دوعسم

 ىلع لادلاو ,ةقدص فورعم لك :هظفلو ءاعوفرم سابع نبا نع امهريغو ئطقرادلاو يركسعلا هاورو «هلعافك
 يبأ ننسو ]١١١/4[ دمحأ دنسمو ١89[ :مقر] ملسم حيحص يفو :نافهللا ةثاغإ بحي هللاو ,هلعافك ريخلا

 رجأ لثم رحأ هلف ريخ ىلع لد نم :هعفر دوعسم يبأ نع ١7171١[ :مقر] يذمرتلا عماجو [5175 :مقرإ دواد
 ىلع لادلا :ظفلب سنأ نع "جئاوحلا ءاضق" يف ايندلا بأ نباو «ةديرب نع ءايضلاو ىلعي وبأو دمحأ هاورو ىلعاف

 امأو ؛مالكلا هيلع قبسو «مامإلا نم رخآ دنسب مدقت دقو «بوركملا يأ نافهللا ةثاغإ بحي هللاو هلعافك ريخلا
 منا فيدع نق ”شوذرفلا فنسف" يمليدلا روصنم وبأ هحرخأ دقف 2"هلعافك رشلا ىلع لادلا" :ثيدح

 ."ىضرلاو ةبحماو قوشلا باتك" يف يقارعلا هلاق دج تعم هاما

 نب رضنلاو مادقملا نب بعصمو لتاقم يبأ قيرط نم .هصقن وأ :ظفل ةدايزب يثراحلا هاور اذكه :خإ ةفينح وبأ

 ركذي مل «مامإلا نع فسوي يبأ نع ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإ قيرط نم ًأضيأ هاورو ؛مامإلا نع مهنثالث دمحم
 نب صفحو مرشخ نب يلعو نيثملا نب دمحمو رادنب راشب نب دمحم قيرط نم ًاضيأ هاورو «هقوف اميف ةمقلع ريغ

 نع ملسملو ءارصتخم "هدنسم" يف دمحأ هجرخأ ثيدحلاو مامإلا نع قرزألا فسوي نب قاحسإ نع مهتعبرأ رمع
 اي :لحر لاقف ءيدنع ام :لاقف «ئلمحاف يب عدبأ ينإ !هللا لوسر اي :لاقف :ظفلب يراصنألا دوعسم يبأ
 اضيأ ملسم دنعو ١897[ :مقر] هلثم رحأ هلف ريخ ىلع لد نم :لعي لاقف «هلمحي نم ىلع هلدأ انأ !هللا لوسر

 ١85[. 4 :مقر] هيف كل كرابيف ًائيش هنع يسبحت ال هللاوف :هرخآ يف لحرل وزغلا ةدارإ يف سنأ نع



 تاقرفتملا ركذ نايب 5311 بادآلا باتك

 ىلع كلدأس ال نكلو «هيلع كلمحأ ام يدنع ام" :لاقف .هلمحتساف لحجر هءاج :لاق

 باحصأ عم ىمارتي راصنألا نم اباش اهيف نإف «نالف يب ةربقم ىلإ قلطنا كلمحي نم
 ةامر يمرلا ف بلاغتي

 عم .ئمارتي: هب اذإ ؛لحزلا ناك : نب هل ريعب هعمو ات هب اذاف ددلا ةلطظناف + كاليعي هاف ؟ةلييكت ساق عقل هعمو هل
 ! هفرصت يف وأ هدنع

 اذه لاف نيقل) «هللاث ةةلحتفاف 8 ىبنلا لوق لحرلا هيلع ُْصقف هل باحصأ
 هبلقل انانيمطا ُ

 4 2. وا #1 5: . دلل س
 :لاق دك ىبلا ىلع هب ٌرمف ءهلمح مث ءاثالث وأ نيترم هل فلحف دك هللا لوسر

 0 ىطعملا ريعبلاب
 نأ :ةياور فو ."هلعافك ريخلا ىلع لادلا نإف «قلطنا" :ككَك يبلا لاقف ءربخلا هريخأف 0 "٠ . ٠ دلل 55 11

 هئاطع ربخن 0

 0 قلطنا نكلو هيلع كلمحأ ء يش نم يدنع ام هللاو' :لاقف .هلمحتسي هءاج الجر

 هل باحصأ عم ىمارتي راصنألا نم اباش همث دجتس كنإف «نالف ئب ةربقم
 كانه يأ 5

 قفص للا لوسر هلاق ىلا «ةربقملا ىتأ يح لجارلا قلطناف 2 ةللمعتسش هنإف .هلمحتساف

 ئلسرأ دعو هللا لوسر نأ وه الإ هلإ ال يذلا هللا :لاقف ءهفلحتساف ةصقلا هيلع صقف

 نإف «قلطنا" :ٌقك هل لاقف دك ىبلا ىتأف ءلحرلا هب قلطناف «هل ًاريعب هاطعأف «كيلإ , . دلل 1 5 0 7

 ."هلعافك ريخلا ىلع لادلا

 5270 2 هلا لوسر نإ :هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -/

 هلمحي ام هنم بلط :هلمحتساف

 نع "جئاوحلا ءاضق" 2 ايندلا أ نباو «ةديرب نع ءايضلاو "اههيدتسم" ُِق ىلعي وبأو دمحأ دازو ع هلعافك

 (يراقلا) .بوركملا يأ نافهللا ةثاغإ بحي هللا نإ :سنا

 ثيدحلاو «مامإلا نع امهالك نييزاوهألا مام يبأو ناقربزلا نب دمحم قيرط نم يئراحلا هأآور اذك :خعا ةفينح وبأ

 ثيدح نم " يبكلا همحعم' 5 يناربطلاو «يئاسنلاو تس ِق دمحأو «يردخلا ثيدح نم يئاسنلا هج رخخأ



 تاقرفتملا ركذ نايب 57و بادآلا باتك

 "رئاج ناطلس دنع قح ةملك داهجلا لضفأ" :لاق

 لاق :لاق ةريره يبأ نع هثدح نمع كلملا دبع نع نابيش نع ةفينح وبأ -م
 ريمع نبا .محرلا دبع نبا

 يب د 5
0 7 

 دي

 نع يقهيبلاو يناربطلاو دمحأو 1401١ :مقر] ديعس يبأ نع هحام نبا هاور هنيعب ثيدحلا :خلإ داهجلا لضفأ

 دهاجي نأ داهجلا لضفأ 0 يبأ نع رجلا نبا ةياور يفو «,باهش نب قراط نع هريغو يئاسنلاو (ةمانمأ يأ

 قلخلل ملاظ دنع قحلا ةملك هنمو ءرغصألا داهجلا هيلع بترت يذلا ربكألا داهحلا وهو :لوقأ .هاوهو هسفن لحرلا
 نأل ؛داهجلا لضفأ ناك امنإ :لوقأ ,يكفصنلا ةياورب دنسملا اذه يأ «"مامإلا دنسمل هحرش" يف يراقلا لاق اذك

 ءرهاظ ناطلسلا ءازإب هفعض انههو ءمهفعض دنع ال مقوقو مهتكوشو نيملسملا ةبلغ دنع رافكلا عم داهجلا
 ف يقهيبلاو ,"ريبكلا" يف يناربطلا جرخأ :خلإ داهجلا لضفأ .رهام عرعرتم لك دنع رهاب داب كالحملا ةفاخمو

 .باهش نب قراط نع "هبعش' ' يف يقهيبلاو يئاسنلاو دمحأو «ةمامأ يبأ نع ' هدنسم" يف دمحأو ."هبعش"

 ! :اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع ٍقوعلا ةيطع نع«ةداحج نب دمحم قيرط نم يذمرتلا هاور :خلإ قح ةملك
 فيد انه ةمامأ يبأ نع بابلا يفو :لاق [ 4 :مقر] رئاج ناطلس دنع لدغ ةملك ةدانهنللا مظعأ 07

 :اعوفرم ديعس يبأ نع ةيطع نع يهنلاو رمألا يف دواد وبأ هاور :خلإ! قح ةملك .هجولا اذه نم بيرغ نسح
 .[471414 :مقر] رئاج ريمأ وأ رئاج ناطلس دنع لدع ةملك داهجلا لضفأ

 :لاق 4[ :مقر] نمتؤم راشتسملا :اعوفرم ةملس مأ نع ملعلا باتك ف يذمرتلا ىور :خلإ كراشتسا نم

 يبأ نع ىور مث «ةملس مأ ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه ءرمع نباو ةريره يبأو دوعسم نبا نع بابلا فو
 :وحتلا ةهسرلا' يقوي كاع قع دفا و: ريغ اور دق كيرجم اذه: لاق عدلت اعرفرت ةويرفل نأ نع ةقلس
 نمحرلا دبع نب نابيشو «مامإلا دانسإ اذهو .ةيواعي ابأ ئكيو د «باتك بحاص وه نابيشو

 ءاضيأ ثيدحلا اذه يف مامإلا خيش د وه يذمرتلا هفصوو .هقثو يذلا

 نع هللا ديبع نب نسحلا نع مامإلا نع يعخنلا ورمع نب ناميلس قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 مهمحارتو مهداوت ف نينمؤملا لثم :لوقي 5 هللا لوسر تعمس :لوقي قد ريشب نب نامعنلا تعم :ييشلا

 هجرخأ ثيدحلاو ءرهسلاو ىمحلاب دسجلا رئاس هل ىعادت ناسنإلا نم سأرلا ىكتشا اذإ دحاو دسج لثمك
 .دمحأو ناخيشلا



 كي سلا ديلا آ 2 بادآلا باتك
 هل ىعادت سأرلا ىكتشا اذإ دحاو دسح لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم"

 مهباحت

محلاو رهسلاب هرئاس
 . ى

 مونلا مدع
 :385 هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع مزح نب نمحرلا دبع نع هيبأ نع دامح -/+

 مايقب ئيصوي ليئربج لاز امو .هثروي هنأ تننظ ح راحلاب يبنيصوي ليئربج لاز ام"

 . اليلق الإ نوماني ال ّيمأ رايح نأ تنئنظ ح ليللا

 :ظفلب نامعنلا نع ١585[ :مقر] ملسمو ]١7١/14[ دمحأ هاور هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاق :خلإ نينمؤملا لثم

 رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ «دسحلا لثم مهفطاعتو مهمارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم"

 :هيفو «ريشب نب نامعنلا نع يبعشلا نع ايركز ثيدح نم "بدألا" يف اضيأ يراخبلا هاورو :لوقأ ."ىمحلاو

 .هل اوعدم دسج لك نوكيو قفاو :ىعادت .ثيدحلا « مهفطاعتو مهداوتو مهمحارت يف نينمؤملا ىرت"

 ناخيشلاو دمحأ اهجرخأ طقف ىلوألا ةلمحلاو «"هدنسم" يف رازبلا هجرحأو ءورسمح نبا هاور اذكه :خلإ لاز ام

 [ يف يناربطلاو "بدألا'" يف يراحبلاو دمحأو «ةشئاع نع هجام نباو ءالؤهو «رمع نبا نع يذمرتلاو دواد وبأو

 يراحبلاو «ديمح نب دبعو ةريره يبأ نع نابح نباو دمحأو ءرمع نبا نع "تسلا < ف يقهيبلاو "ريبكلا همجعم

 .هنيذ يلع نع يناربطلاو ةمامأ يبأ نع يناربطلاو دمحأو «تباث نب ديز نع يناربطلاو «رباح نع ارا و

 شم نينلا نع "سودرفلا كي ُُق يمليدلا اهجرخأ ' 'ئيصوي ليئ ربح لاز امو" :هلوق وهو ةيناثلا ةلمجلاو

 تام نإو «هتدع ضرم نإ :راجلا قوقح يف اعوفرم ةديح نب ةيواعم نع خيشلا وبأو يطئارخلاو يناربطلا جرخأو
 عفرت الو «هتيزع ةبيصم هتباصأ نإو «هتينه ريح هباصأ نإو «هترتس زوعأ نإو «هتضرقأ كضرقتسا نإو «هتعّيش
 ذاعم نع يناربطلاو يطئارخلاو ءاهنم هل فرعت نأ الإ كرذق حيرب هيذؤت الو «حيرلا هيلع دستف هئانب قوف كءانب

 دهأف ةهكاف تمي رتشا إو هيلع تاع رغتفا دإو ,هتيطعأ ٠ جاتحا كإو هتنعأ كناعتسا كإو :دازو هوجن اعوفرم

 ل ا و عر قر او بسم كل اب. جرخت الو ءارش اهلخداق لعفت مل ن إو ىل

 .جاص عومجلاو ةيهاو مهديناسأو «هذجج نع

 .راجلاب مكيصوأ :هعفر ةمامأ بأ نع "قالخألا مراكم" يف يطئارخلا جرحأ :ينيصوي

 لاز ام :اعوفرم رمع نبا هدحج نع ديز نب دمحم نعو ا نر ع يراك هاور لإ هتروي هنأ

 هجام نباو [3157 :مقر] دواد وبأو ملسم هجرخأو 11١84[« :مقر] هثرويس هنأ تننظ بح ئيصوي ليئربح
 هاور :يراقلا لاقو ."نيئطوملا" يف دمحمو كلامو ١1147[« :مقر] ربلا يف يذمرتلاو «بدألا يف [877* :مقر]

 ظفلب ةشئ ةشئاع نع يقهيبلا هاورَو ضاع نعشوملاو دمحأو .رمع نبا نع يذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلاو دمحأ

 ع قلل اذإ اقوي زا دايعأ هل حريظر هل فينباط يح كولمملاب ئيصوي لاز امو :ةدايز عم لصألا



 تاقرفتملا ركذ نايب 19 بادآلا باتك

 ب هيلا 5 4 ع 0 ِء
 بجي هللا كإ :لوقي دي هللا لوسر تعم :لاق سنأ نع ةفينح وبأ -؛ا/ه

 . نافهللا ةثاغإ

 ها هللا 2ع 0 م 5 0
 اوبست ال : 225 هللا لوسر لاق :لاق ةداتق نبا نع زيزعلا دبع نع ةفينح وبأ 2

 عيفر نبا

 ."رهدلا وه هللا نإف ءرهدلا

 فك 0

 3 ب 5 ع و 57 ٍِع

 هللا لوسر بحاص سينا نب هللا دبع مدقو «نينامع ةنس تدلو ةفينح وبأ < 1

 0100 (ةنس ةهرشع عبرا نبا اناو هنم تعمسو هتيارو ,نيعستو عبرأ ةنس ةفوكلا

 ف ايندلا يبأ نباو «ةديرب نع "هتراتخم" يف ءايضلاو ' 'امهيدنسم" ىلع بارد عرعا حا لوسر تعم

 فو «هوحن ّرم دقو .نافهللا ةثاغإ بحي هللاو .هلعافك ريخلا ىلع لادلا :اعوفرم امهالك سنأ نع "جئاوحلا ءاضق"
 .هعفر ةريره يبأ نع "هخيرات" يف ركاسع نبا هجرخأ :هللا نإ .نتملا ف قرفت مامإلا دنس
 نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع عيفر نب زيزعلا دبع نع :"دوقعلا" ةخسن يفو ءاذكه انتخسن يف ا زيزعلا دبع

 هنم ربكأ اهلعلف اهلعلف «ليلق اذهو «كابح نبا لاق امك ةيباحص بعك تنب ةشبك هجوزو «يعبات اذه هللا دبعو نأ

 لثم 25 هتيضا. نما ماكو .«هكادحألا خم: دي نب ةمانشأ جوز لوألا تارجاهملا نم سيق تنب ةمطافك ريثكب

 (ةنس ةرشع ثالثب هنم ربكأ ةورع نب ماشه جوز رذنملا تنب ةمطافكو «هنباك ناك ةثراح نب ديز جوز همأ

 اذهو سقف يلع جوز سيمع تنب ءامسأكو ةيم» نيرتع وأ ةرشغ نسخ نك أ تاك نينمؤملا مأ ةجيدخكو

 لمحتم زيزعلا دبع نس نأل ؛نيريدقتلا ىلع نكمم ثيدحلاو «دنملا ف نجهتسم لب فراعتم ريغ برعلا يف ريثك
 دمحأ هج رخخأ ثيدحلاو «نيسمحو عبرأ ةنس ةداتق وبأ تامو «نيثالثلا دودح يف دلو هنأل ؛ةداتق يبأ نع عامسلل

 6-0 رباج نع ركاسع نباو (ةريره يبأ نع ناخيشلاو (ةداتق يأ ثيدح نم ينايؤرلاو ديمح نب دبعو

 هللا لاق :اعوفرم ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يراخبلا ىورو ءظفللا اذهي هريغو ملسم هاور :خإ اوبست ال

 ةبيحخ :اولوقت الو «مركلا بنعلا اومست ال :قيرط قو ءراهنلاو ليللا يديب رهدلا انأو ءرهدلا مدآ ونب بسي

 ةفاضإ نم برعلا وكرشم مهعبتو «ةيرهدلا هداتعي ام ىلع ّدر اذهو 21518١ :مقر] رهدلا وه هللا نإف ءرهدلا
 اذهو «(014:ةيناخلا) هك« رهَدلا اّلِإ انَكِلْهُي امو اًيحنَو تومن# :مهنع ةياكح ىلاعت هلوقل ؛رهدلا ىلإ ثداوحلاو ءايشألا

 نإف :هلوقب دارملاو ؛نيمسلاو كغلاو «َنيّشلاو نيّشلا نيب نوزيمب الو ءاضيأ مالسإلاو برعلا ءارعش هيف مهعياش امم

 انأ :لاق ىلاعت هللا نإف ؛رهدلا اوبست ال" :حيحص دنسب دمحأ دنع ةريره يبأ ةياور يف امك هبلقم هنأ ,رهدلا وه هللا

 ."داشرإلا" يف امك "اهيلبأو اهددحأ يلايللاو مايألا رهدلا



 تاقرفتملا ركذ نايب < بادآلا باتك

 ١ 1 . كللص ا

 ماي ال 0 :لوقي

 :مقر] ًاعوفرم ءادردلا يبأ ثيدح نم دواد وبأ هاور [بوغرملا بلاثمو بوبحنلا بئاعم نع] :خلإ مصيو يمعي
 سيلف «هيلع دواد يبأ توكس انيفكيو :يواخسلا لاق ءعضولاب هيلع مكحف يلافصلا مهو دقو

 وبأو «"امهيدنسم" يف ىلعي وبأو دمحأ هاورو 00 "ريغصلا عماجلا" يف :تلق ,فعضلا ديدش الو ,عوضوم

 سينا زي هللا كيع نع ركاسف نب او «ةزرب يبأ نع "بولقلا لالتعا" يف يطئارخلاو «ءادردلا بأ نع دواد

 مترم يبأ نب ركب يبأ نع ةيقب انثدح ا باتك نم ىوحملا باب يف دواد وبأ هجرخأ لوقأ
 مصيو يمعي ءيشلا كبح :لاق كنق يبلا نع ءادردلا يبأ نع ءادردلا يبأ نب لالب نع يفقثلا دمحم نب دلاخن نع
 - يراصنألا ءادردلا يبأ نب لالبف هلاجر امأ :لوقأ ءنسح ثيدح وهف دواد وبأ هيلع تكسو 15١٠0]«, :مقر]

 - يقشمدلا يفقثلا دمحم نب دلاخو «نيعستو ثالث :ليقو «نيتنثا ةنس تام («ةيناثلا نم ةقثف - قشمد يضاق

 :ليق ءهدح ىلإ بسني دقو «يماشلا ناسغلا ميرم يبأ نب هللا دبع نب ركب وبأو «ةسداسلا نم ةقث - صمح ليزن

 ةيقبو «نيسمخحو تسمم ةنس تام «ةعباسلا نم طلتحاف «هتيب قرس دق ناكو «فيعض مالسلا دبع :ليقو ءريكب همسا

 ريثك قودص - ميملا رسكو ةلمهملا نوكسو ةيناتحتلا مضب - دمحي وبأ ءيعالكلا بعك نب دئاص نب ديلولا نب

 تام «ةرشاعلا نم ةقث يصمحلا سابعلا وبأ يمرضحلا ديزي نب حيرش نب ةويحو «ةنماثلا نم ءافعضلا نع سيلدتلا

 لاقو :ليق ءعضولل ةبئاش الو ءركب يبأ ةهج وم لإ انيك عم ارب بيرم يف اذك نيرشعو عبرأ ةنس

 هدر اميف رجح نبا ظفاحلا لاقو .هبشأ وهو :لاق ءعوفرم ريغ هيلع افوقوم هيبأ نع لالب نع ىوري :يرذنملا
 فيعض وهف ركب وبأ امأو «يزارلا متاح وبأ هقثوف دلاح امأو «نيعباتلا رابك نم ةقث وهف لالب امأ :ئيوزقلا يلع

 يلا بئارغلاب أي راصو «هلقع ريغتف ءصوصل هقرطف ثيدحلا يف رمألا ميقتسم ناكو :هظفح لبق نم مهدنع
 .زيمتي لو طلتحا نميف هدادعف ؛هدنع الإ دجوت ال

 :هيف لاقي الو ءالصأ نسحلا ةجرد ىلإ يهتني ال فيعض ثيدحلا اذه :يئالعلا نيدلا حالص ظفاحلا لاق :ليقو

 نب ةيواعم ثيدح نم يورو ؛باوصلا ىلإ هبشأ هنإ :ليقو «ءادردلا يبأ ىلع ًافوقوم :يرذنملا لاقو ءعوضوم
 ,داقتعالا ريغ يف فيعضلا نأ ىلع نسحلا ىلإ يقرتلا بحوي قرطلا ددعت :لوقأ «تبثي الو «نايفس يبأ

 .لوبقم مارحلاو لالحلاو
 كيخأل ةتامشلا رهظت ال" :ظفلب عقسألا نب ةلئاو نع يذمرتلا هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق :خإ نرهظُت ال
 - "كيلتبيو هللا هيفاعيف" :هلوقو «راهظإلا نم ةليقثلا نونلاب "نرهظت ال" :هلوقو ١5٠7![« :مقر] "كيلتبيو هللا همحريف



 تاقرفتملا ركذ نايب + بادآلا باتك

 نا وااو اهأ له إب اواو داو" وكول هك نوب هه فله اهتم هيفا كوة كلا هي هيك اناهرترا دعوته اه هيفا خفر هع ركمما فيتو ده دمك ده خه عرش هج هر له اهرو# افا هي اقر هدر عييت نك هل ##

 ايف رهالظلا بانه وك هئالتبا ىلع حرفلل ماقم يأف «هيف كذحأيو ءالبلا كلذ نع ةيفاعلا هللا هيطعي يأ -
 يذمرتلا هاور :لوقأ .ةكراشملا وأ عجسلل ةاعارم ةفورعم ةغل ىلع امهعفر نكميو «يهنلا باوج ىلع نابوصنم

 نب صفح نع مساقلا نب ةيمأ نع بيبش نب ةملس نعو «ثايغ نب صفح نع دلاحم نب ليعامإ نب رمع نع
 :يذمرتلا لاق ؛"كيلتبيو هللا همحريف" :هظفلو ءاعوفرم عقسألا نب ةلثاو نع لوحكم نع نانس نب درب نع ثايغ

 ىلع ينيوزقلا نيدلا جارس ظفاحلا اهدقتنا يلا ثيداحألا دحأ اذه :"يذتغملا توق" ف هحرش يف يطويسلا

 .عوضوم هنأ معزو "حيباصملا"
 نب رمع هب درفت :لاقو «”"تاعوضوملا" يف يزوجلا نبا هركذ ثيد.احلا اذه :يئالعلا نيدلا حالص ظفاحلا لاقو

 نكل «هنهوو هفعض ىلع اوقفتا ءركذ امك ليعامسإ نب رمعو ثايغ نب صفح نع كورتم وهو «دلاحم نب ليعامبإ
 عقو اذك :"فارطألا" يف يزملا انخيش لاق ءصفح نع مساقلا نب ةيمأ قيرط نم يذمرتلا هاور دقف هب درفتي م

 بلاغ نب دمحم هنع هاور «يدبعلا ءاذجلا ةيمأ نب مساقلا :هباوصو ٌأطح وهو مساقلا نب ةيمأ تاياورلا عيمج يف

 يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع هركذ لقو رك ذف .ةرصبلاب ءاذحلا ةيمأ نب مساقلا انثئدح :لاقف .مامت نب برح نب

 لاق ءاقودص ناك :لاقف ءهنع ةعرز وبأ لئسو «قودص سأب هب سيل :لاقف ءهنع يبأ لئس :لاقو "هباتك"

 درفتل ؛بيرغ هنكل ,يذمرتلا لاق امك انسح ثيدحلا يقبو «هتدهع نم دلاحم نب ليعامم# نب رمع ئربف : يئالعلا
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 قاقرلا باتك

 [قاقرلا تايوتحم نايب]
 5 يبلا نع ريشب نب نامعنلا نع يبعشلا نع نسحلا نع ةفينح وبأ 09

 رماع هللا ديبع نبا وأ يرصبلا

 امي مقس تمقّس اذإو ,دسجلا رئاس اي حلص تحلص اذإ ةغضم ناسنإلا يف نإ :لاق

 .بلقلا يهو الأ تسلا كاف

 ةثالث انعبش ام :تلاق اهُدذ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ةفينح وبأ -

 ةرسع ةردك انيلع ايندلا تلاز امو دي دمحم قراف يح ًاعباتتم زب نم اهيلايلو مايأ
 :ةياور فو ءاّبص انيلع تّبْص ايندلا د دمحم قراف املف ءايندلا هلو دمحم قراف يح

 ع 7 . تهاذلأ -- 7

 .ربلا زبحت نم ةيلاوتم مايأ ةثالث دلك دمحم لآ عبش ام :ةياور يفو ءاّبص انيلع ايندلا بص

 .ازاحب محللا كلذب ةمئاقلا ةيلقعلا ةفيطللا دارملاو ءيربونص محلا ةعطق يأ :ةغضم

 اعوفرم نامعنلا نع يبعشلا نع ايركز نع يراخبلا هاور [دئاقعلا نسح ىلع لامعألا رادم نإف] :تحلص اذإ

 ةفسالفلا نيب اميف لقعلا لحم يف فلتحاو ء[5؟ :مقر] نامبإلا باتك نم هنيدل أربتسا نم لضف يف ًالوطم
 .غامدلا وأ بلقلا وه له نييمالسإلا نيب اذكو ءءابطألاو

 دلاحم نع يذمرتلا ىور [(يراقلا) .مهتايورم ضعب روكذملاو ةتسلا بتكلا باحصأ هاور ثيدحلا] :خلإ انعبش ام

 «تيكب الإ يكبأ نأ ءاشأف عبشأ ام :تلاقو «ماعطب يل تعدف ةشئاع ىلع تلحد :لاق «قورسم نع يبعشلا نع

 موي يف نيترم محلو زبح نم عبش ام هللاو ءايندلا ُدك هللا لوسر اهيلع قراف ىلا لاحلا ركذأ :تلاق ؟م :تلق :لاق

 عبش ام :تلاق «ةشئاع نع دوسألا نع ديزي نب نمحرلا دبع نعو ءنسح ثيدح اذه :لاقو “5*١[« :مقر]

 «ةريره يبأ نع مزاح يبأ نعو ءيذمرتلا هحّحصو هنّسحو «ضبق نيح نيعباتتم نيموي ريعش ربح نم مم هللا لوسر
 رماع نب ميلس نعو ؛.هححصو هنسحو ءايندلا قراف ىح ربلا زبح : نم ًاعابت اثالث هلهأو دك هللا لوسر عبش ام :لاق

 نعو ؛هححصو هنسحو «ريعشلا زبخ 1 1 لربه ع ا نا :لوقي « «يلهابلا ةمامأ يبأ نع

 ناكو ءءاشع نودحي ال هلهأو ايواط ةعباتتملا يلايللا تيبي دك هللا لوسر ناك :لاق دك سابع نبا نع ةمركع

 .ناسحلاو حاحصلا يف ريثك كلذ لاثمأو .هحّحصو هنّسحو «ريعشلا زب مهزبخ رثكأ
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 لحد باطخملا نب معن :دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ١-

 0 اب 20 4 تيا ءاهاكش ةاكش يف 5 يبلا ىلع
 نش ءاسك ةنحمو ضرم

 ؟ر او:اكنأ أب :لاقف ءرحذإ اهوشح فوص

 فورعم تبن

 رمع نإ مث ."ةرخآلا مكلو ايندلا مهل نوكت نأ ىضرت امأ !رمع اي" :لاقف «جابيدلا

 دشأ نإ" :لاقف ؟هللا لوسر تنأو اذكه ٌمحُت :لاقف «ىمحلا ةدش يف وه اذإف هسم

 ممألاو مكلبق ءايبنألا تن و ءريخللا مث ريخملا مث ءاهيين ء . هكلا ,ق ايبنألا تناك كلذك و « يملا مث يلا مث ءاهّيبن ءالب ةمألا هذه

 ؛ةفرغ يأ ةبرشم يف دك هللا لوسر اذإف تكج :لاق باطنخلا نب رمع نأ :سابع نبا نع يراخبلا فو كك اهاكش

 غبدي ام وهو أظرق هيلجر دنع نأو «فيل اهوشح مدأ نم ةداسو هسأر تحتو ءءيش هنيبو هنيب ام ريصح ىلعل هنأو
 ام :لاقف «تيكبف «هبنج يف ريصحلا رثأ تيأرف «باهإ عمج ةقلعم بهأ هسأر دنعو ابوبصم :ةحسن فو ءاروصم هب

 مهل نوكت نأ ىضرت امأ :لاقف ؟هللا لوسر تنأو هيف امه اميف رصيقو ىرسك نإ !هللا لوسر اي :تلقف ؟كيكيي
 :لاقو ءمكاحلاو ايندلا يبأ نباو هجام نبا هاور :ًاضيأ لاقو «يراقلا لاق اذك ع( :مقر] ةرخالا انلو ايندلا

 هدي عضي نم بيصت ىمحلا تناكف ةفيطق هيلع تناك اةباع هنأ :يردخلا ديعس يبأ ةياور نم مهلك دانسإلا حيحص

 .رحألا ءانل فعاضيو ءالبلا انيلع ددِشيل كلذك انإ :لاقف..كلذ يق هل ليقف ءاهقوف نم هيلع

 :تلاق «ناميلا نب ةفيذح. تح: ةمطاف ثيدح نم مك]جلا هحّحصو يئاسنلا هجرخأو :ثيدحلا متح دعب لاقو

 مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ نم نإ :لاقف : نمل ةدش نم هيلع رطقي ءاتش اذإف هدو ءاتشلا يف دك يبلا تيتأ

 نانا ةلشأ :اعوفرم دعس نع هجام نباو يذمرتلاو يراخبلاو دمحأ ىور دقو ءمهولي نيذلا مث مغولي نيذلا

 هنيد ف ناك نإو «هؤالب دتشا ًابلص هنيد يف ناك نإف .هنيد بسح ىلع لحرلا ىلتبي «لثمألاف لثمألا مث «ءايبنألا

 هجام نبا هاورو ؛ةئيطخ هيلع امو ضرألا ىلع يشمي هكرتي ىح دبعلاب ءالبلا حرب امف «هنيد ردق ىلع يلتبا ةقر

 .ثيدحلا «نوحلاصلا مث «ءايبنألا ءالب سانلا دشأ : ظل اعوفم ديس ىأ نع "هكر دم" كاش راب "ةفم"ق
 .ةلاحلا هذه ىلع تنأو :ةدايز دنسملا حرش ةحسن فو :جابيدلا ىلع .ةفوكلاب عضوم ىلإ ةبسن :ةءابع

 كر دوج ورك نإ :ىلاعت هلوق هنمو :ةرخآلا مكلو .رمع نبا نع ةجام نباو ناخيشلا هجرخأ :يظرت'امأ

 "هخيرات" يف يراحبلا ىور خا ةمألا هذه دشأ .(06 ؛:ءاسنلا) #َنوُجْرَي ال ام هللا نم َنوُحدَتو َنوُمَلَ امك َنوُمَأَي

 :هعفر «ةفيذح نع "هريبك" يف يناربطلا جرحأو ءيفص وأ يبن ايندلا يف ءالب سانلا دشأ :ًاعوفرم ةرهطملا جاوزألا نع
 ؛يردخلا نع مكاحلاو ,"هدنسم" يف ىلعي وبأ جرحأو «لثمألاف لثمألا مث .نوحلاصلا مث «ءايبنألا ءالب سانلا دشأ
 .ثيدحلا اهيوجي ةءابعلا الإ دجي ام ح رقفلاب ىلتبي مهدحأ ناك دقل ,نوحلاصلا مث «ءايبنألا ءالب سانلا دشأ :هعفر
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 وفعلا ةليضف نايب]

 مد نع افع نم" :لاق دك يبلا نأ :سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ -5

 ."ةنجلا الإ باوث هل نكي مل
 دب 8 ِء 0 1

 باهش نب نب دمحح

 ل ل ا ل يدوهيلا ةيد" :لاق

 نبا نع راسي نب ءاطع نع هدنسب مامإلا نع يرازفلا قاحسإ يبأ قيرط نم يئراحلا هاور اذك :ّلإ ةفينح وبأ
 دنسلا اذهب بيطخلا هحرحأ ثيدحلاو «بئاسلا نبا وأ «حابر يبأ نبا ال راسي نبا وه اذه ءاطع نأ ملعف «سابع

 نباو [477* :مقر] يئاسنلاو [45517 :مقر] دواد وبأ ىورو «ةلع هل نوكت نإ نمآ ال :ةناوع وبأ لاقو «نئملاو
 ىوفعلاب هيف نك رمأ الإ صاصق هيف ءيش هيلإ عفر د5 يبلا تيأر ام :سنأ ثيدح نم [1591 :مقر] هحام
 .راسي نبا وأ «حابر يبأ نبا وه :ءاطع .ةدابعو ءادردلا بأ ثيدح نم هانعم يقهيبلا ىورو

 .(5 ٠ :ىروشلا) «حلصأَو افَع ْنَمْفل :ىلاعت هلوق هنمو ءافيذ سابع نبا نع بيطنخلا هاور :ةنجلا الإ
 ةريره يبأ نع يبنملا نيديعس نع يرهزلا ةياور نم هنإف 0 ,حيحص ثيدح اذه :خلإ يدوهيلا ةيد

 كلام بهذم دّرَي وهو «هفلاخي نأ هنكمي فيك ثيداحألا حصأ نم حيحصلا ثيدحلا اذه مامإلا غلب اذإو ا

 لاق نانو ىلا ةدهع قادهع يذل لك هيو د ملسملا ةيد نم لقأ يمذلا ةيد نأ يف يعفاشلاو

 يذ لك ةيد دلي هللا لوسر لاق :بيسملا نب ديعس لاق :"ليسارملا" يف دواد وبأ هحرحأ اذه :"ةيانبلا" يف نيعلا
 انربخأ «يتابيشلا نسحلا نب دمحم انربخأ :لاق ,ديعس ىلع "هدنسم" يف يعفاشلا هفقوو «رانيد فلأ هدهع يف دهع

 فلأ هدهع يف دهاعم لك ةيد :لاق «بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع نيسح نب نايفس انربخأ ءديز نب دمحم
 ؛سايقلا فلاخي هنأل ؛عوفرملا مكح يف فوقوملا اذكو ءاقافتا ةلوبقم بيسملا نب ديعس ليسارم ةلمجلابو ؛رانيد
 .لئانسلا ةفاح ق :اننانإ: باذ ىهاانك طوخألاب دحألا انيعذت اضياو [ةلئاتملا نوهظ:مالعل

 مامإلا ىورو «مامإلا نع يراخبلا رشب نب قاحسإ ةفيذح يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :لإ يدوهيلا ةيد

 نم لدعلا ةحلط هاور اذك «ملسملا رحلا ةيد لثم ةمذلا لهأ ةيد :الاق ءامكض رمعو ركب يبأ نع يرهزلا نع ًاضيأ

 نع يرهزلا نع لاهنملا نب حارحلا فوطعلا يبأ نع ًاضيأ مامإلا ىورو ؛مامإلا نع فسوي يبأ نع لالب يبأ قيرط
 - ؛ناعطقنم نيدانسإلا الكو «مامإلا نع نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسخ نبا هاور اذك «هلثم مذ رمعو ركب يبأ
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 رمعو ركب ابأو دك يبنلا نأ :مثيهلا يأ نب مئيهلا نع ًاضيأ مامإلا ىورو نيخيشلا كردي مل يرهزلا نأل -
 مكيلا نأل ؛لسرم ًاضيأ اذهو :مامإلا نع نسحلا نب دمحم هاور اذك ءملسملا رحلا ةيد دهاعملا ةيد :اولاق ؛نامشعو
 ىورو «ءافلخلا كردأ الو «ةباحصلا نم سيل ةسداسلا نم وهو ؛هحيقنت قبس امك يقريصلا بيبح نبا وه اذه

 هاور اذك ءملسملا ةيدك يمذ لكو «ينارصنلاو يدوهيلا ةيد :لاق .ح ايلع نأ :ةبيتع نب مكحلا نع ًاضيأ مامإلا

 ءاندنع ةجح ليسارملا نكل يلع كردي مل مكحلا نأل ؛عطقنم اضيأ وهو ,مامإلا نع "هفنصم" يف قازرلا دبع

 .يوارلا ةقث دعب روهمجلا دنعو كلام دنع اب لومعمو

 ىورو 0 ةيدك دهاعملا ةيد نأ :بيسملا نبا :مهنم «ةعامج نع هدنسب ”هديهمت' يف ربلا دبع نبا ىورو

 ركب يبأو 325 هللا لوسر نمز يف ينارصنلاو يدوهيلا ةيد تناك :لاق يرهزلا نع جيرح نب تح نم يقهيبلا
 ريرج نباو ١5١5[ :مقر] يذمرتلا ىورو ء[7/8١٠] خلإ ةيواعم ناك املف «ملسملا ةيد لثم نامثعو رمعو

 ةيدب نييرماعلا ىدو :ظفلب .هعفر سابع نبا نع مسقم نع مكحلا نع شايع نب ركب يبأ ةياور نم يربطلا
 "هليسارم" يف دواد وبأ ىورو ءملسملا ةيد يمذلا ةيد :لاق 305 يبلا نأ :رمع نبا نع عفان نع يور مث «نيملسملا

 ءرمع نمزو «ركب يبأ نمزو نت هللا لوسر نمز يف ملسملا لقع لثم يمذلا لقع ناك :يأرلا ةعيبر قيرط نم

 نع قازرلا دبع هوحن ىورو «يرهزلا نع هوحنو :لاق .ءثيدحلا ةيواعم ةفالحخ نم ردص ناك ىح نامثع نمزو
 ا موصخلا دنع ةجح تراصو تدضاعت اذإ اضيأ ليسارملاو «ةريثك رحأ ليسارمو ديناسم انههو «يرهزلا

 ملسملا ةيد :يبح نب نسحلاو بلا نامثعو يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاق :"راكذتسالا" يف ربلا دبع نبا لاق

 .نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع يورو «باهش نبا لوق وهو ءءاوس دهاعملاو يسوحجاو يمذلاو
 نب دم ىو [(يراقلا) ملا يحلل :هظفلو رمع نبا نع "طسوألا" يف يناربطلا هاور] :خلإ ملسملا ةيد

 نوم نامشعو رمعو ركب ابأو دع يبنا نأ :مثيهلا يبأ نع مثيهلا نع ةفينح وبأ انربخأ :لاقو «"راثآلا باتك" ف نسحلا

 دوعسم نبا نع دهاجم نع "هفنصم" يف قازرلا دبع ىورو .ذحأن اذهو :دمحم لاق ءملسملا رحلا ةيد دهاعملا ةيد :اولاق

 نع ةبيتع نب مكحلا نع ةفينح وبأ انربخأ قازرلا دبع ىورو ءاضيأ ىلع كلذ لاقو .ملسملا ةيد لثم دهاعملا ةيد :لاق

 نبا نع اضيأ فازرلا دبع وزو :[ة1//1] يلوق وه :ةفينح وبأ لاق «ملسملا ةيد لثم يمذ لك ةيد :لاق ٍْتَد ىلع

 نيملسملا لقعك رفكلا لهأ نم دهاعم لك لقع :اولاقو ءحلاصو دمحم نب ليعامجإو «ةبيتع نب بوقعي نع جيرح
 مهنم «ةباحصلا رباكأ لوق نم اذه رهظ اذإو «"ةيانبلا" يف ئيعلا لاق اذك 3 هللا لوسر دهع يف ةنسلا كلذب ترج

 دودحلا ةماقإب ةقلعتملا ماكاو يف اميسال ملعأو فرعأ مهو «ةعبرألا نودشارلا ءافلذلاو :ةوغتسم“ نيا هللا كب

 دايخ كنامألاب اضيأ اقودرف هوك ةابخ قو« قيفللا قوما وق ةلايسزلا تاون افا مهو ؛ماكحألا ءارجإو :ةيضقألاو

 .ريغ ال مزاللا بحاولا وه هب ذألاف تك هدهع يف ةيراج ةيشاف ةعئاش ةنس هنوكو ءانهه مامإلا دنسك حاحصلا



 صاصتقلا يف حو رجغا لاهمإ نايب 58 تايانجلا بانك

 |صاصقلا ف حورحملا لاهمإ نايب]
 داقتسي ال" ق5 هللا لوسر لاق :لاق رباح نع يبعشلا نع ةفينح وبأ -4

 يبأ نب ديمحلا دبع نب ميهاربإ نب دمحم نع هباتك ف حيمر يبأ نب حلاص نع يئراحلا هاور اذك :حلإ أربت ىتح
 نب ةسبنع قيرط نم يواحطلا هاورو ؛مامإلا نع كرابملا نب هللا دبع نع رفعج نب يدهم نع ناولحب يضاقلا ركب

 نب ورمع قيرط نم "هننس" يف يقهيبلا ىورو «هريغو دمحأ هقثو ةقث ةسبنعو ءاعوفرم هركذف «يبعشلا نع ديعس
 نع ركذو ءأري قح :هل لاقف ديقتسي دك يبلا ىتأف «هتبكر يف نرقب ًالحر نعط ًالحر نأ :رباج نع رانيد

 «ورمع كيدعب نع داير يلع ملع نبا نع هوورف «هريغو دمحأ امهفلاحو «ةبيش يبأ انبا هيف أطحأ هنأ :يطقرادلا

 ةفلاخملا مدع دنع ةقثلا ةدايزو «ناتقث نامامإ امه :ًالوأ انلق .ظوفحملا وهو ءهنع ورمع باحصأ لاق كلذكو
 :يمزاحلا كاف 3“ ةايرمو دهب يورد هنأ +اعلات وب دكتلا اذه مزح نبا هححص ثيدحلا نأ نانو ةلويقت

 .هب جاجتحالا يوق قرطلا هذه تعمتحا اذإو ؛هوجو نم رباج نع يور

 نم "هدنسم" يف رازبلا هاورو «ةصقلا هذهي رباج نع ريبزلا نأ قيرط نم "ريغصلا همجعم" يف يناربطلا هجرحأو

 يف يأ :هعفر رباج نع ريبزلا يبأ نع رخآ قيرط نم يواحطلا هاورو «مامإلا ظفلب يبعشلا نع دلاحب قيرط

 ءاطع نب بوقعيو دوسألا نب نامثعو جيرح نبا قيرط نم يقهيبلا جرحأو «ةنس امي اونأتسي نأ مهرمأف ءحارح
 أري يح حراجلا نم لثمتي نأ دك هللا لوسر ىهنف «ديقتسي نأ دارأف حرج ًالجر نأ :رباج نع ريبزلا يبأ نع

 نع ريبزلا يأ نع ةعيهل نبا قيرط نم اضيأ يقهيبلا هجرخأو «ناتقث هابحاصف رثكألا هفعض نإو بوقعيو ءحورحخملا

 ءافعض هتاورو :لاق «هيلإ تهتنا ام ردقب اهيف يضقي مث ةنس امب نأتسي مث تاحارجلا صاقت :ظفلب هعفر «رباح

 دقف «ةرهاظ ةيبصع اذه :انلق ,ءيش كلذ نم حصي ملو «رباج نع نيرخآ نيهجو نم هوورو «ريبزلا يبأ نع

 «ةيرم الب ةقث ةعيه نباو «ريبزلا يأ نع ةسينأ يبأ نب ىييو دوسألا نب نامثعو جيرج نبا ةحيحصلا قرطلا تفرع
 .لزني ناقتإلا يف روصقلاب هنأ ىلع هب جتحم حيحص وهف كلذ لبق هنم عمه نمف هبتك قارتحا دعب ظفح رييغت معن

 ثيدحو «رباج نع يبعشلا نع ةفينح يبأ ثيدح نيهحجولاب دارأ هنأكو «فيعضلا ىلإ ال نسحلا ىلإ ثيدحلا

 ةفاحخس ليبق نم لب «ىلوألا قوف ةيبصع رظنلا اذهبي خلإ حصي مل :هلوقف «رباج نع يبعشلا نع ديعس نب ةسبنع
 .زوكرم ةفينح يبأ فعض هل ةدسحلاو «مامإلا لاحب ةلهجلا ءالؤه ناهذأ فو .هطالتخاو لقعلا

 دعك و نوف ذاكر اجو الحر نأ ارا عر دل ورع يور نك قيامم يق رادع كرو

 - لكك يبلا ءاجف دعب هلجر تلشف «داقأف ؛هديقي نأ الإ ىبأف أربي يح :لاقف ؛هديقي نأ هيلإ بلطي ٌدتي يبنلا ءاجف



 صاصقلا يف حو رجا لاهمإ نايب "ع تايانجلا باتك
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 نع ىي يبأ نع ليئارسإ قيرط نم يقهيبلا هحرخأو «[588/5] كح .تذخأ دق انيش كل ئرأ اما :لاقف -
 نب دمحم نع "هليسارم" يف دواد وبأ هاورو ءنيل :يبههذلا لاق ؛تاتقلا ىيي وبأ هيفو بالثمن نب نعمل

 هآورو «تباث نب ناسح لطعملا نب نتاوفص برض ةصق يف السرم يرهزلا نعو «هوحن ًالوطم السرم ةحلط

 زيزعلا دبع نب رمع ليسارم نم "راكذتسالا" يف ربلا دبع نباو ءالسرم يرهزلا نع رخآ قيرط نم يقهيبلا

 ليسارمو ديناسم قرطلا نم ةرثكلا هذه ىلإ رظناف ءيروثلا قيرط نم "هفنصم" يف قازرلا دبع هجرخأو ءالوطم
 ,ةفينح وبأو «كلام ملعلا لهأ رثكأ :"راكذتسالا" يف ربلا دبع نبا لاق «ةجحلا مايق يف ةهبش اهدعب ىقبي له

 نإف :يواحطلا لاقو .أربي يح يدؤي الو حرج نم صتقي ال هنأ ىلع نييندملاو ؛نييفوكلا رئاسو ءامهياحصأو
 .ءاملعلا نم همدقت نم لك هفالخ ف ًالهج هب ىفكف ءانركذ ام فلاخو «حارجلا ءرب ينأتسي ال :لئاق لاق
 لاحلا يف هنم صتقي :يعفاشلا لاقو.ءأربي يح هنم صتقي مل ةحارج ًالجر حرج نمو :"ةيادهلا" يف لاق :ًاربت ىتح
 ءةنس تاحارجلا يف ىأتسي :#ع هلوق انلو «لطعي الف ققحت دق بحوملا نأل اذهو ؛سفنلا ف صاصقلاب ارابتعا

 اا ل ل ا يل ؛الاح ال الآم اهيف ربتعي تاحارجلا نألو

 نب ديزي نع "هننس" يف ئطقرادلا هحرحأ اذه :ثيدحلا جيرخت يف ئيعلا لاقو .ءربلاب رمألا رقتسي امنإو «لتق

 اب ىضقي مث «ةنس اهل نأتسي مث «تاحارحلا ساقت :05 هللا لوسر لاق :لاق ييذ رباج نع ريبزلا يبأ نع ضايع

 ريبزلا يبأ نع ةعيهل نبا نع يقهيبلا هحرحخأو «كورتم فيعض ضايع نب ديزي ؛ييطقرادلا لاق «هيلإ 520000

 .ةعيه نباب هلعأو ءاعوفرم رباج نع
 وهو ءاعوفرم رباج نع يبعشلا نع مامإلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا :لوألا ءبهذملا ىلع هوجو انل :لوقأ

 وهف ةعيل نبا امأو «يقهيبلا ثيدح :يناثلاو ءاندنع ةلأسملا باوجو ءدوصقملا ىلع لدأو «دانسإلا حيحص

 ددعتبف «يقهيبلاو ئطقرادلل نيثيدحلا الك يف فعضلا ملس هنأ :ثلاثلاو .ملسم يف نورقم ءيش هلو ءقودص

 اندعاسيو اندضاعي كلذ عم سايقلا نأ :عبارلاو ءجاجتحالل حولصلاو نسحلا ةحرد ىلإ يقتري هترثكو قرطلا

 كلام هب لاق ,حورحما أربي يح حراجللا نم صاصتقالاو دوقلا مدع وهو انبهذم نأ مث ؛"ةيادحلا" يف هركذ ام ىلع
 ."ةيانبلا" يف اذك ظفحي نم لك :رذنملا نبا لاقو «ملعلا لهأ رثكأو .دمحأو



 ةنامأ ةرامإلا نأ نايب <1"أ ماكحألا باتك

 ماكحألا باتك

 [ةنامأ ةرامإلا نأ نايب]
 كلارص اي 8 0 0 0 1

 ءاهقح نم اهذحأ نم الإ ةمادنو يزح ةمايقلا موي يهو «ةنامأ ةرامإلا !رذ ابأ اي"

 .ةيالولاو ةموكحلاو ةرامإلا يهو «فلأ الب ةزمهلا رسكب ةرمإلا :يراقلا حرش ةخسن يفو :خلإ ةرامإلا

 ةياور يفو «مامإلا نع بحاح نب رصن نب ىيحب قيرط نم "هدئاوف" يف يعلخلاو يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةنامأ

 اي :لاق :هظفلو «ءيرصبلا نسحلا نع ةفوكلا لهأ نم لحر مئثيهلا نع يعلخلا دنعو ,"يزحخ" ناكم ةرسح يئراحلا

 وبأو ١875[ :مقر] ملسم هحرحأ ثيدحلاو ءاهيف هيلع يذلا ىدأو :لاق هنأ الإ ءاوس يقابلاو «ةنامأ ةرمإلا !رذ ابأ

 "مهحاحص" يف 0١١9[ :مقر ]23١17/4 مكاحلاو ةناوع وبأو ةميزخ نباو "هتاقبط" يف دعس نبا هاورو «دواد
 :لاق «ئلمعتسا !هللا لوسر اي :تلق :لاق :هلوأ فو ءءاوس يقابلاو ةنامأ اهنإو «فيعض كنإ !رذ ابأ اي :ظفلب

 ثيدح نم 47١١[ :مقر] يئاسنلاو 476٠[ :مقر «458/5] دمحأو 7١54/8[ :مقر] يراخبلا ىورو ءهركذف

 .ةمطافلا تسئبو ةعضرملا تمعنف «ةمايقلا موي ةمادن نوكتسو «ةرامإلا ىلع نوصرحتس مكنإ :هعفر ةريره يبأ

 نب فوع ثيدح نم حيحص دنسب [؟1755 :مقر 2188/1] رازبلاو 7٠١/[ :مقر ]23١77/8 يناربطلا جرحأو

 نم "طسوألا" يف ىناربطلا ىورو «لدع نم الإ ةمايقلا موي باذع اهثلاثو «ةمادن اهيناثو «ةمالم اطوأ :ظفلب كلام

 ةرامإلا : -ال وأ هعفر هنأ ملعأ ال :كيرش لاق - ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ىسيع نب هللا دبع نع كيرش قيرط

 يناربطلا .هجرحأ دهاش هلو «[5515 :مقر «*1/9/ه] ةمايقلا موي باذع اهرخآو «ةمارغ اهطسوأو «ةمادن اهوأ
 تباث نب ديز تنام كف اهيا يناربطلا ىورو «ةمادن اهيناثو «ةمالم اهوأ :ظفلب هعفر سؤأ نب دادش ثيدح نم

 هيلع نوكت ءاهقح ريغب اهذحأ نمل ةرامإلا ءيشلا سئبو ءاهلحو اهقحب اهذحأ نمل ةرامإلا ءيشلا معن :هعفر

 قزقعتو هللا قرقدي انه قلفت ةييطح ةنامأ يأ "ةتامآ" :هلوقو: ءاضيأ نأ تفاح تنابلا قو: ةمايقلا موي ةرسح

 لاق اذك (7/7؟:بازحألا) ةَناَمَْل اًنضَرَع نإ :ىلاعت هلوقب نئيعملا وه اذه لعلو «ةميسج ةيانج اهيف ةنايخلاف «هدابع

 «يبكنم ىلع هديب برضف «ىلمعتست الأ !هللا لوسر اي :تلق :لاق هذ رذ يبأ نع ملسم هاور ثيدحلاو .يراقلا

 نعو «اهيف هيلع يذلا ىدأو ءاهقحب اهذحأ نم الإ ةمادنو يزح ةمايقلا موي اًهإو ءفيعض كنإ !رذ ابأ اي :لاق مث

 نبا جرخأو ١8175[« :مقر] ةمايقلا موي ةمادن نوكتسو «ةرامإلا ىلع نوصرحتس مكنإ :اعوفرم ةريره يبأ

 رسج ىلع هب فقو ائيش نيملسملا رمأ نم يلو لاو اميأ :هعفر مصاع نب رشب ثيدح نم "هخيرات" يف ركاسع

 - .رانلا ل وهف هتيعر شغ عار امبأ :هعفر راسي نب لقعم ثيدح نمو ءوضع لك لوزي نح رسجلا هب زتهيف منهج



 ةرامإلا نأ نايب <“ ؟ ماكحألا باتك

 نسحلا نع لاسع يبأ نع ةفينح يِبأ نع :ةياور يفو «"كل ىثأو هيلع يذلا ىذأو
 داعبتسا ماهفتسا قحلا

 نم الإ ةمادنو يزخ ةمايقلا موي يهو «ةنامأ ةرامإلا" :لاق دك يبلا نع رذ يبأ نع

 0 ابأ اي ككل نأو هيلع ئدلا ىدأو ءاهقح نم اهذحأ

 هضارفصلا ىلع ميقا 4 ىمأ رمأ 80 أو اعأ :هعفر دنقل هيعو# "؟هيلاغا ُُق كارشب نب مساقلا وبأ جرخأو - |

 هب ليازت ةضاقتنا 2 مصلا هب صضقتنا ا لاك إو .هلدعب هللا داحب 0 راك نإف .هتفيحص ةكئاللملا تارشن و

 رانلا هب ىعتي ام لوأف ىطارصلا هب قرخني 5 ماع ةئام ةريسم ةكانضعأ نم نيوضع نيب لوحي نح هلصافم نيب 5 00 1 : 0 0

 اهطحي ملف هتيعر ىعرتسا عار امبأ :هعفر ةرمس نب نمحرلا دبع نع "هخيرات" ف بيطخلا جرخأو .ههجو رحو هفنأ
 .ىصحت الو داكت ال ثيداحأ انههو ءءيش لك تعسو يلا هللا ةمحر هيلع تقاض ةحيصنلاو ةنامألاب
 عماج" يف ىلا شماوحلا يف :ليقو «نيتلمهملا نيسلا ديدشتو نيعلا حتفب :يراقلا لاق :خا لاسع يبأ نع

 نونو نيترو ةيحفم كنت ةاسع دبا ذافسألا يراشتلا يرق نيس هان ادنع نأ كفو امال "دقانملا

 دارملاب ملعأ هللاو ءدواد نب فرطم نب دمحم هنأ رهاظلاو :ليق .مسا هل فرعي مل :"ديناسملا عماج" يف لاقو

 خيش ناميلس يبأ نب دامح طبس وكلا ناسغ ابأ يدهنلا ليعامسإ نب كلام نوكي نأ نكميو :لوقأ .دوصقملاو
 :مقر] "بيرفتلا" يف هذ راح ةنس تام «ةعساتلا راغص نم دباع ؛باتكلا حيحص نقتم ةقث وهو «مامإلا

 نيتسلا دعب تام «ةعباسلا نم ةقث ءنالقسع لزن «يدملا ناسغ وبأ يثيللا دواد نب فرطم نب دمحمو 14

 وهو «ناسغ ابأ يرصبلا مهالوم يربنعلا مهرد نب ريثك نب ىحب نوكي وأ ء[550 :مقر] "بيرقتلا" يف امك
 .مهفاف بيرقتلا" يف امك «نيتئامو تس ةنس تام «ةعساتلا نم ةقث

 لاق «مئيهلا لدب ناسغ يبأ نع ةفينح وبأ ثيدحلا اذه دنس ف يور :اغبولطق نب مساق خيشلا ظفاحلا لاق
 وبأ هنعو ءامهريغو ءاطعو نسحلا نع ىور ءناسغ نب ىيي هما «يفوكلا يدارملا وأ يميتلا وه ناسغ وبأ :ئيسحلا

 يبأ ةمجرت ف يزملا هركذ ءناسغ وبأ هتينك نإف «مثيهلا هنظأ :مساق خيشلا لاق ءروتسم رعسمو «نايفسو «ةفينح

 نبا هركذ دق «فوكلا فريصلا بيبح نب مثيلا وه ثيدحلا اذه يف :ظفاحلا مالسإلا خيش لاقو .ملعأ هللاو «ةفينح
 يف هل نوكي نأ يزملا زّوجو «هل جرحخأ نم ركذي حلو ءيغلا دبع ظفاحلا هركذو «نيعباتلا عابتأ تاقث يف نابح

 .ريرقتلا اذه لاكشإلاو لاضعإلا لازو «مهبملا فشكناو ,لهج هيف ناك ام رهظ اذهيو «دواد يبأ ليسارم يادم

 موي ةمادن نوكتسو «ةرامإلا ىلع نوصرحتس مكنإ :اعوفرم ةريره يبأ نع يراخبلا ىور :ةنامأ ةرامإلا

 يف ياربطلاو «رازبلا دنع كلام نب فوع ثيدح و «[171 144 :مقر] ةمطافلا تسئبو ةعضرملا تمعنف «ةمايقلا
 :مقر 2177/8] "لدع نم الإ ةمايقلا موي باذع اهئلاثو «ةمادن اهيناثو «ةمالم اهوأ" :حيحص دنسب "ريبكلا'

 ةمايقلا موي باذع اهرحآو «ةمارغ اهطسوأو «ةمادن اهلوأ ةرامإلا :"يناربطلا طسوأ" يف ةريره يبأ نعو 2«

 ."يراسلا ةاشرإ" :ياذك [5515 مفر كالؤاد]



 لداعلا مامإلا ةليضف نايب كرف ماكحألا باتك

 |لداعلا مامإلا ةليضف نايب]
 سانلا عفرأ نإ :لاق 25 يبلا نع ديعس يبأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ -5 عك ١" 9 هب 0 1 5

 : 1 يفوعلا ا
 . لداع مامإ ةمايقلا موي

 هناهأ نمو «هللا همركأ همركأ نمف ءضرألا يف هللا لظ ناطلسلا :ةركب يبأ ثيدح نم دروو :خلإ سانلا عفرأ

 يف هللا لظ ناطلسلا :رمع نبا ثيدح نمو «"هبعش" يف يقهيبلاو ؛"ريبكلا" يف يناربطلا هجرحأ «مىلاعت هللا هناهأ

 فاح وأ راج نإو ءركشلا ةيعرلا ىلع ناكو ءرحألا هل ناك لدع نإف «هدابع نم مولظم لك هيلإ يوأي ضرألا
 تكله ةاكزلا تعنم اذإو ءءامسلا تطحق ةالولا تراح اذإو ءربصلا ةيعرلا ىلع ناكو «رزولا هيلع ناك ملظ وأ

 ."هبعش" يف يقهيبلاو ,"هدنسم" يف رازبلاو ,يذمرتلا ميكحلا هحرحأ لإ يشاوملا

 هللا ناطلس مركأ نمو ؛مولظملا رصتنيو ءفيعضلا هيلإ يوأي ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا :ةريره يبأ ثيدح نمو
 هشغ نمف ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا :سنأ ثيدح نمو ءراجنلا نبا هحرخأ «ةمايقلا موي هللا همركأ ايندلا يف
 لخد اذإف ءضرألا يف هللا لظ ناطلسلا :هثيدح نمو ,"هبعش" يف يقهيبلا اهجرحخأ ,ىدتها هحصن نمو ءلض

 ل لا :رمع ثيدح نمو «خيشلا هحرخأ ءاهيف نميقت الف ناطلس ال سيل ادلب مكدحأ
 يبأ ثيدح نمو «"هسودرف" يف يمليدلا هحرخأ ,خلإ رحألا هل ناك لدع نإف هدابع نم مولظم لك هيلإ يوأي

 .خيشلا وبأ هحرحأ ءاقيدص نيعبس لمع هل عفري ضرألا يف هحمرو هللا لظ عضاوتملا لداعلا ناطلسلا :ركب
 وعدي لحرلاو «لداعلا مامإلا :ةباجتسم موعد ةعبرأ :هعفر «ةلثاو نع "ةيلحلا" يف ميعن وبأ جرحأ :خلإ مامإ

 "هبعش" يف يقهيبلاو [؟ هاد :مقر] يئاسنلا جرخأو ,هيدلاول وعدي لحرو .مولظملا ةوعدو «بيغلا رهظب هيخأل

 .رئاجلا مامإلاو «ينازلا خيشلاو «لاتحملا ريقفلاو ,فالحلا عايبلا :هللا مهضغبي ةعبرأ :هعفر «ةريره يبأ نع

 «لداع مامإ :هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف ىلاعت هللا مهلظي ةعبس :اعوفرم ةريره يبأ نع ناخخيشلا ىور :لداع مامإ

 هتعد لحرو هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا هللا يف اباحت نالجرو ادحاسلا ىف نعم هيلق عورتا ةذابع نان ناكو

 هني قفنت ام هلاش ملعي ال ىح اهافحأف ةقلصب قدصت لحرو هللا فاخأ نإ :لاقف ,لامحو بصنم تاذ ةأرما

 نع /١851[ :مقر] ملسم ىورو ٠١71١[« :مقر ملسمو 55٠0« :مقر يراخبلا] هانيع تضافف ايلاح هللا ركذ لحرو

 امو ؛مهيلهأو ءمهمكح يف نولدعي نيذلا رون | نم ربانم ىلع هللا دنع نيطسقللا نإ :ًاعوفرم ورمع نب هللا دبع
 بلقلا | قيفر ميحر لجرو «قفوم طسقم ناطلس وذ :ةثالث ةنجلا لهأ :ًاعوفرم هذ رامح نب ضايع نعو ءاولو

 بحأ نإ :اعوفرم ديعس يبأ نع ةيطع نع يذمرتلا ىورو .لايع وذ ففعتم فيفعو ءملسمو ىبرق يذ لكل
 :مقر] رئاح ةانإ ابل هيف عدعبأو هللا ىلإ سانلا ضغبأو ءلداع مامإ ًاسلجم هنم مهاندأو ,ةمايقلا موي هللا ىلإ سانلا

 - ,هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح ديعس يبأ ثيدح ىقوأ يبأ نبا نع بابلا يفو :لاق 8



 يضاقلا ماسقأ نايب <" ماكحألا باتك

 [ىضاقلا ماسقأ نايب]

 ةديرب نبا نع تباث يبأ نب بيبح نع هللا ديبع نب نسحلا نع ةفينح وبأ - ع

 :ديعس يبأ نع يمليدلاو مكاحلل ةياور فو :يراقلا لاقو ءانتمو ًادانسإ مامإلا ثيدح ىلإ برقأ ثيدحلا اذهو -
 .راهنلاب سمشلا يعارو .دصتقملا مامإلاو «نيمألا رحاتلا :هلظ الإ لظ ال موي'هلظ يف هللا مهلظي ةثالث

 ناطلس وذ :ةثالث ةنحلا لهأ :هعفر ءيعشاجملا ضايع ثيدح :اهنم «ةريثك رابحأ لداعلا كلملا لضف يف :تلق

 ثيدحو 65 :مقر] ملسم هجرخأ .ففعتم فيفعو «ىبرق يذ لكل ميحر لحرو «قفوم قدصتم طسقم

 ف يقهيبلا هجرخأ ءطسقملا مامالاو ىمولظملا ةوعدو 176 هلل ركاذلا :مهءاعد هللا دري ال ةثالث :هعفر ةريره يبأ

 هيف هحرخأ لداع مامإ ًاسلحب نيم مهيرقأو «ةمايقلا موي هللا ىلإ سانلا بحأ نإ :يردخلا ثيدحو ,"هبعش"
 رجألا هل ناك لدع اذإف «هدابع نم مولظم لك هيلإ يوأي ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا نإ :رمع نبا ثيدحو

 يف يدع نباو ."هدنسم" يف رازبلا هجرحخأ ؛ربصلا ةيعرلا ىلعو رحزلا هيلع ناك راج اذإو ءركشلا ةيعرلا ىلعو
 .اعوفرم "هبعش" يف يقهيبلاو ؛"هلماك"
 :هعفر حارجلا نبا ةديبع نأ ثيدحو «قيفر لداع مامإ ةمايقلا موي ةلزنم هللا دابع لضفأ نإ :هعفر رمع ثيدحو

 الف ناطلس يدعب نئاك هنإ :هعفر رذ نأ ثيدحو «يقهيبلا هجرخأ ءهضرأ يف هللا لظ هنإف .ناطلسلا اوبست ال

 دواد وبأو وه هج رخخأ خا هتبوت لوبقمي سيلو .هقنع نم مالسإإلا ةقبر علخ دقق لدي ذأ دارأ نمف فول

 فو ؛هسفن ف هحصن نمف ءضرألا ف هحمرو هللا لظ عضاوتملا لداعلا ناطلسلا :هعفر قيدصلا ثيدحو «يسلايطلا

 رمع ثيدحو «بيغرتلا يف امهالك نيهاش نباو خيشلا وبأ هجرخأ .خلإ هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا هلظأ هدابع
 ثيدحو ,"هدنسم" يف يمليدلاو «ميعن وبأ هحرخأ .خلإ مولظم لك هيلإ يوأي ضرألا ف نمحرلا لظ وه :هعفر
 يقهيبلا هحرخأ ءضرألا يف هحمرو هللا لظ ناطلسلا امنإ ءاهلخدت الف ناطلس اهيف سيل ةدلبب تررم اذإ :سنأ

 هتتيمف ,مامإ هيلع سيلو تام نم :هعفر ةريره يبأ ثيدحو «هوحنب هنع يمليدلاو خيشلا وبأ هاورو ]1١77/4«

 ىلع ةليلو موي لك يف عضاوتملا لداعلا ناطلسلا :هعفر ركب يبأ ترو «"هدنسم" يف رازبلا هحرخأ «ةيلهاج ةتيم

 شرعلا لظ ثيداحأ امأو ؛"هدنسم" يف يمليدلاو نابح نباو خيشلا وبأ هاور ,دهتجم دباع مهلك اد

 .ةريثك رابخأ كلملا لضف يفو «يطويسللو يواخسلل لقتسم ءزج اهيفف
 عست ةنس تام «ةسداسلا نم لضاف ةقث ءيثوكلا ةورع وبأ يعخنلا ةورع نب هللا ديبع نب نسحلا وه :خإ نسحلا

 ةمجعملا ءاخلاب حرشلا ةخسن يف وهف بيبح امأو ١7554[« :مقر] "بيرقتلا" يف امك ثالثب اهدعب :ليقو «نيثالثو

 ونه لب نهالفلا وهو. «بيبط نزو: قع اريكم ةلمهلا ءاخاب “بيب اسخست قو ؛تارعإلاو طقنلا نم ارهاظ اركض

 - «ليلح هيقف ةقث ءقوكلا ىيي وبأ مهالوم يدسألا رانيد نب دنه :لاقيو ءسيق تباث بأ نب بيبح وهو «باوصلا



 يضاقلا ماسقأ نايب موه ماكحألا باتك

 هملع كرتي ضاقو «ضعب لام مهضعب لكويو «ملع ريغب سانلا يف يضقي ضاق

 ةنسلاو باتكلاب

 لا خم ا ا نا ب هوم ءرانلا يف ناذهف «قحلا ريغب يضقيو

 ١٠١84[( :مقر| "بيرقتلا" يف امك «ةئامو ةرشع عست ةنس تام «ةثلاثلا نم سيلدتلاو لاسرإلا ريثك ناكو -

 نبا نع بيبح نع نسحلا نع انهه ةياورلاف ؛ىيي وبأ بيبح ةينكو «تباث وبأ هتينكو «رانيد نب سيق هيبأ مساف
 هركذ امف هيف "ديناسملا عماج" يف اذكو ءذاتسألا هللا دبع دمحم يبأل مامإلا دنسم يف اذك :ليق «هيبأ نع ةديرب
 ًاضيأ انتخسن يف امك خسنلا ضعب يف عقو هنأ ملعا .ميلع ملع يذ لك قوفو :ميقس باتك ىلع هانب حراشلا

 :لاقو «تباث يأ :هلوقب "هيبأ نع" :هلوق رسفف «يراقلا حراشلا ىلإ تلصو اهلعلو «هيبأ نع تباث نب بيبح نع

 ,ديناسملا نع يراقلا صحف مدع ىلع ءانب اذه لعلو «هب دارملا نم ردأ ملو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج وهو

 نب هللا دبع وه انهه ةديرب نباف حرشلا اذه يف هبأد وه امك مامإلا خويش نعو «مهانكو مهئامسأو لاجرلا نعو
 ةياورلا ف حدقي ىح سيلدت الو لاسرإ انهه سيل مث «ةيرم الب يباحص ةديرب هوبأو ءيملسألا بيصح نب ةديرب
 .نأيس امك رنا هريهوب عم حادضملا دي اتمألا يورم ثيدحلا نأ ىلع

 يذمرتلاو دواد وبأ هجرحأ ثيدحلاو ؛مامإلا نع يرازفلا قاحسإ يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةاضقلا

 رانلا يف نانثا «ةئثالث ةاضقلا :ظفلب ةديرب نع ملسم طرش ىلع :مك اجلا لاقو ,يقهيبلاو مكاحلاو هجام نباو

 وهف مكحلا يف راحو هب ضقي ملف قحلا فرع لحرو «ةنجلا يف وهف هب ىضقف قحلا فرع لحجر :ةنحلا يف دحاوو
 هب درفت :"ثيدحلا مولع" يف مكاحلا لاقو «رانلا يف وهف لهج ىلع سانلل ىضقف قحلا فرعي مل لجرو «رانلا يف

 ْ ارقد ردم لق اهدي لق كرك كاني درع قرط هلو ظفالا لاق :ةوواوم هناورو فوراس ارقلا
 رانلا ف وهف ىوهلب ىضق ضاق :ةنجلا ف ضاقو «رانلا يف نايضاق ةثالث ةاضقلا :ظفلب رمع نبا نع ياربطلا هاورو

 :مقر يذمرتلا] ةعبرألا ننسلا باحصأ هاورو «ةنجلا يف وهف قحلاب ىضق ضاقو «رانلا يف وهف ملع ريغب ىضق ضاقو
 نع ١١7[ :مقر ]2٠١١/4 "هكردتسم" يف مكاحلاو ,[؟5١7 :مقر هجام نباو ,51/ :مقر دواد وبأو 5

 ىضق لحرو «ةنجلا ف وهف هب ىضقف قحلا ملع لحر :ةنحلا يف دحاوو رانلا يف نانثا «ةثالث ةاضقلا :هظفلو «ةديرب
 .يراقلا لاق اذك «ءرانلا يف وهف قحلا يف راجف قحلا فرع لجرو «رانلا ف وهف لهج ىلع سانلل

 دمحأ هجرخأ ,ًادمع فحي مل ام يضاقلا عم ىلاعت هللا نأ :دروو :خلإ ناذهف .هب لمعي ال ًاملاع هنوك عم :كرتي

 امهالك لقعم نع دواد وبأو دمحأو ءدوعسم نبا نع [41747 :مقر ]215/٠١ "هريبك" يف يناربطلاو ء[١/ه]
 نإ :هعفر «قوأ يبأ نبا نع ]١74/١٠١[ "هننس" يف يقهيبلاو 70١55[« :مقر ]٠١5/4. مكاحلا هاورو اعرف

 .ناطيشلا همزلأو «هنع هللا أربت راج اذإف ءرجي مل ام يضاقلا عم ىلاعت هللا



 يضاقلا ماسقأ نايب "5 ماكحألا باتك

 ."ةنجلا يف وهف هلل باتكب ىضقي ضاقو

 . . .عمس هنأ هيلإ بتك هابأ نأ :ةركب يبأ نع كلملا دبع نع ةفينح وبأ -
 ريمع نبا

 نم ىقليف ةمايقلا هوي هب ءاجيل لدعلا ىضاقلا :ًاعوفرم ةشئاع نع "هباقلأ" يف يزاريشلا جرحأ :ةنحا يف وهف

 ءاضق بلط نم م ا ا دواد وبأ ىور .طق ةرمث ف نينثا نيب نوكي ال نأ ئمتي ام باسحلا ةدش
 | "019 همقر] "راقلا هلقت لدغ روك ةيتلغأ فو قنقلا هلق روع اع هلونع يلغف هلاك قح يدلنا

 نإ" :هلوق ريسفت ف هحرش شماوه فو ؛يراقلا حرش ةخسن ف اذكو ءانتخسن يف دجو اذكه :خلإ ةركب يبأ نع
 ا ل ا ا يي سيحل ل ل ع

 نب نمحرلا دبع نع ريمع نب كلملا دبع ةياور باوصلاو ؛خاسنلا نم وهس هلك اذه :لوقأ .اضيأ ةركب ابأ محرت

 «ريمع نب كلملا دبع نع ةبعش نع "هحيحص' "نإ نزال ىوردننر تاكل قاابح هلاك هلا نع 5 جا
 بسك لاق «ةركب يبأ نب نمح رلا دبع تعم :لاق يراخبلل ظفللاو .كلملا دبع نع ةناوع يبأ نع يذمرتلاو

 :لوقي هي يبلا تعم يإف ءنابضغ تنأو نينثا نيب يضقت ال نأب ناتسجسب ناكو هنبا ىلإ ةركب وبأ يبأ
 نأ ضاق وهو (ةركب يأ هللا ديبع ىلإ نأ يك :لاق :يذمرتلا ظفلو ءنابضغ وهو نينثا نيب مكح نيضقي ال

 25 هللا لوسر تعمس إف ءنابضغ تنأو نينثا نيب مكحت ال

 هع نع نات نيت للا انيق 2110 نكن نا للعم فورو عشنا هلاك ةرأو .حيحص نسح ثيدح اذه

 نيب مكحت ال نأ ناتسجس يضاق وهو «ةركب يبأ نب هللا ديبع ىلإ هل تبتكو يبأ بتك :لاق «ةركب يبأ نب نمحرلا
 نب دامح نع هاورو ؛نابضغ وهو نينثا نيب دحأ مكحي ال :لوقي ُي هللا لوسر تعمس إف .نابضغ تنأو سانلا

 نع هيبأ نع ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع ريمع نب كلملا دبع نع مهلك ةدئازو ةبعشو رفعج نب دمحمو نايفسو ةملس
 يو ؛ماكحألا يف هجام نباو ءاياضقلا يف يئاسنلا اذكو ءءاضقلا يف دواد وبأ هجرخأو «ةناوع يبأ ثيدح لثم.ُدص يبا

 .لإ لوقي لك هللا لوسر تعم :لوقي ةركب وبأ يلإ بتك :ةركب يبأ نب نمحرلا دبع لاق :يئاسنلا ةياور
 وهو «ةركب يبأ نبا نع كلملا دبع نع يأ نبا ظفل خاسنلا ملق نع كرت هنأ انهه باوصلا تاياورلا هذه ىلعف

 كرت وأ ءاهريغ هيلإ لؤيو «يئاسنلا ةياور يف امك نمحرلا دبع ىلإ يأ هيلإ بتك ةركب وبأ وهو هابأ نأ نمحرلا دبع
 «ةركب يبأ ظفل درحم يقبو «ةركب يبأ نب نمحرلا دبع ظفل كرت وأ هللا ديبع وهو «هنبا ىلإ يأ انهه نبا ظفل اضيأ
 ةحاح الف «ةركب يبأ نب هللا ديبع نع كلملا دبع نع انهه اضيأ ةياورلا نكميو «هيلإ ريمض لبق نبالا ظفل اذكو
 داشرإ" نم بلطي تاياورو ظافلأ فالتحا انههو .حاحصلا نع ديعب هنكل ريمضلا لبق نبالا ظفل كرت ىلإ

 عبشلاو عودلاك ركفلل ريغتلا هب لصحي ام لك ىلإ ىعملا اذهبي ءاهقفلا هادعو ءبضغلا يف عنملا مكح اذهو «"يراسلا
 - ,جعزم رحو ؛ثدح ةعفادمو .ءرجضم مهو ,ساعن ةبلغو «ديدش حرفو ءجعزم فوخو حلوم ضرمو «نيطرغملا

 :لاق ,نابضغ وهو نينثا نيب مكاحلا مكحي ال :لوقي



 نيفلكملا ريغ نايب دف ظ ماكحألا باتك

 ."نابضغ وهو مكاحلا يضقي ال" لوفي 5 كالوس

 [نيفلكملا ريغ نايب]
 0 يبلا نأ: ةيقئاغ نع ةويمالا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وأ كب

 56 را وح ارصا نصر ٠ دوج يملا نع نحال عوولفلا قرأ :لاق
 وحصي يأ

 فيعض دنسب ديعس يبأ نع يقهيبلا يفو ءرظنلا ءافيتسا نع هلغشي ًاقلعت بلقلا هب قلعتي ام رئاسو ؛ىكنم دربو -
 ."يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإ" يف اذك «نايرو ناعبش وهو يضاقلا يضقي ال :ًاعوفرم

 اذهي نابح نبا هاور قيرطلا اذمب اذكهو «مامإلا نع فسوي يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةركب يبأ نع
 وه اذهو «خلإ هابأ نأ :ةركب يبأ نبا نع ريمع نب كلملا دبع نع ةفينح وبأ :"رهاوجلا دوقع" ظفلو .ظفللا

 يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو ,"طسوألا" يف يناربطلاو .ظافلأب ةتسلا هجرخأ ثيدحلاو ءدنسلا ظفل نم حيحصلا

 الإ يضاقلا يضقي ال :ديعس يبأ ثيدح نم ]٠١5/١١[ يقهيبلاو ١[ 5 :مقر ؛7/5١3] ئطقرادلاو ,"هدنسم"

 .عضولاب مهتم يرمعلا مساقلا هيفو «نايرو ناعبش وهو

 نيب ءاضقلاب مكدحأ يلتبا اذإ :اعوفرم ةملس مأ نع "هدنسم" يف ىلعي وبأ يضاقلا جرخأ :نابضغ وهو
 .ةراشإلاو سلحم او رظنلا يف مهنيب ّوسْيلو .نابضغ وهو يضقي الف نيملسملا

 الإ ةعبرألا هجرخخأ ثيدحلاو «مامإلا نع ثايغ نب صفح نب رمع قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :خلإ يبصلا نع
 فلتخم ناميلس يبأ نب دامح هدنس يف :ظفاحلا لاق ,ملسم طرش ىلع مكاحلا هحّحصو «ةشئاع ثيدح نم يذمرتلا

 هتياغف ءاولاق ام ملس ول مث ءاثيدحو اهقف ةفينح يبأ خيش هنأ ةهج نم الإ هيف فلتخي نأ هنأش نم نكي مل :انلق .هيف
 امك دامح نع ةملس نب دامح الإ دحأ اذه يوري سيل هنأ :نيعم نبا نع يور امو ,نسحلا نع هثيدح لزني ال نأ

 ةقثلا درفت نأ ىلع درفتلا قبب ملف ءدامح نع ًاضيأ ةفينح وبأ مامإلا ىور هنأ هدري هيلع تكسو «يكبسلا هلقن

 نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع مزاح نب ريرج نع ةبيش يبأ نب نامثع قيرط نم دواد وبأ هجرخأو «لوبقم
 نع عفر ملقلا نأ تملع امأ !نينمؤملا ريمأ اي :يلع لاقف :هيفو ءثيدحلا تنز دق ةنونجم. رمع نأ :لاق «سابع

 .هونيل نايبظ وبأ هدنس يفو «ىلب :لاق «لقعي ىح يبصلا نعو «ظقيتسي ىح مئانلا نعو ءأربي نح نونجلا نع :ةثالث
 لحرلا هيفو «قيفي تح نونجلا نعو :هيفو ؛هوحن شمعألا نع عيكو نع ىسوم نب فسوي قيرط نم هجرتخأو
 هب درفت :يطقرادلا لاق ,حيرصلا عفرلا هيفو «هانعمب ريرج نع بهو نبا نع حرسلا نبا نع هجرخأو ءروكذملا

 نبا هاور ثيدحلاو ؛ةصقلاب رمعو «يلع نع سابع نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع ريرج نع بهو نبا
 - ؛سابع نبا ركذي ملو ءاعوفرم شمعألا نع قير نب رامع لاق اذكو «هاعفري ملف شمعألا نع عيكوو ليضف



 نيميلاو ةئيبلا نايب م ماكحألا باتك

 :لاق ةفيذح نع ريبج نب ديعس نع دامح نع :ةياور يفو ."ظقيتسي نجح مئانلا نعو
 نونحملا نعو ءظقيتسي يح مئانلا نع :ةثالث نع 0 عفر" "لع لوب لآق

 0 ع علا واقفا

 [نيميلاو ةنيبلا نايب]|
 ىعدملا" :ُلي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع يبعشلا نع ةفينح وبأ -

 "ةنيب نكي مل اذإ نيميلاب ىلوأ هيلع

 «نايبظ يبأ نع بئاسلا نب ءاطع قيرط نم يئاسنلاو دواد وبأ هاورو «نايبظ يبأ نع ةديبع نب دعس لاق اذكو -
 ءءاطع نم تبثأ نيصح نباو «هعفري ملف نايبظ يبأ نع نيصح نبا هاور :يئاسنلا لاقو ءاضيأ حيرصلا عفرلا هيفو

 دواد وبأ هحرحأو .هعفر يلع نع نايبظ يلا رع ءاطخ نع ملايير اخ نع هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبأ هاورو

 يلع قيرط نم "هدئاوف" يف يعلخلا هجرخأو ءًاعوفرم يلع نع ىحضلا يبأ نع دلاخ نع بيهو قيرط نم ًاضيأ
 نبا هاور :دواد وبأ لاقو ؛«يلع نع ةياور ىحضلا يبأل دجوي ملو «هلثم هب ءاذحلا دلاخن نع هيبأ نع مصاع نب

 دمحأ دنع رخأ قرط ثيدحللو ءهجام نبا هلصو عطقنم اذهو «هعفر يلع نع ديزي نب مساقلا نع جيرج

 بوصو ؛يلع نم اعامم نسحلل هفرعن ال بيرغ :يذمرتلا لاق ءيلع نع نسحلا قيرط نم يئاسنلاو يذمرتلاو
 نسحلا مودق لبق هنع عنام ال هنأ رهاظلا نمو «هل ةدرفم ةلاسر يف هنم هعامس تبثأ يطويسلا نكل ؛هفقو يئاسنلا

 ١١81[ :مقر ]2150/١ دمحأ ىور دقو :يراقلا لاق «هب جتحم هقرط عومجمم ثيدحلا ةلمجلابو «ةرصبلا

 نع ملقلا عفر :امهظفلو يلعو رمع نع [449 :مقر ؛١/5859] مكاحلاو [:4.7 «5799 :مقر] دواد وبأو

 .ملتحي ىح يبصلا نعو «ظقيتسي يح مئانلا نعو ءأربي نح هلقع ىلع بولغملا نونجملا نع :ةثالث
 ةشئاع نع ١[ 577 :مقر] يذمرتلاو 4١ ١١[ :مقر] هحام نباو "هئافعض" ف يليقعلا هجرحأ :خلإ ملقلا عفر

 .ربكي ىح يبصلا نعو ءأربي ىح ىلتبلا نعو ؛ظقيتسي ىح مئانلا نع :ةثالث نع ملقلا عفر :اعوفرم
 دامح نع :"يراقلا حرش" ةحخسن يفو :سابع نبا .اهريغو لابحإلاب وأ نسلاب وأ مالتحالاب يأ غلبي يأ :ملتحي
 .ًاضيأ مامإلا خويش نم يعشلا نأل ؛لمتحم امهالكو ؛سابع نبا نع يبعشلا نع
 لإ سابع نبا نع يبعشلا نع دامح نع ةفينح وبأ :"دوقعلا" ةخسن يفو ءانتخسن يف اذكه :خلإ هيلع ىعدملا

 يدنكلا هللا دبع نب دمحأ قيرط نم مهلك يقابلا دبع نبا قيرط نمو «نيطقرادلاو رفظملا نباو يئراحلا هاور اذك

 - امك هريغو يدع نبا هفعض جالجللاو «مامإلا نع فسوي يبأ نع حارجلا نب ميهاربإ نع جالجللاب فورعملا
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 نب رمع نع ثراحلا نب حيرش نع ميهاربإ نع دامح قيرط نم ًاضيأ مامإلا ىورو «"هنازيم" ف يههذلا هركذ -
 نم ورسح نبا هاور اذك ءركنأ اذإ هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلاب ىضق :هعفر هذ باطخلا

 :لاق «ميهاربإ نع دامح نع مامإلا نع "راثآلا" يف دمحم ىورو .مامإلا نع يشرقلا نمحرلا دبع نب هللا دبع قيرط
 ورمع نع اضيأ مامإلا ىورو «ذخأن هبو :لاق «نيميلا دري ال ناكو هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةئيبلا
 نم لدعلا ةحلط هاور اذك «هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا :هعفر ء.هدح نع هيبأ نع بيعش نب

 :مقر] ديحج نسح دنسب يذمرتلا هج رخخأ ثيدحلا اذهو ,مامإلا نع فسوي يبأ نع هللا دبع نب ماشه قيرط

 :اعوفرم هنع ةكيلم يبأ نبا قيرط نم دواد وبأ هحرحخأ سابع نبا ثيدحو «فيعض دنسب ئطقرادلاو ع١
 نع يمرادلا ىور «يمرزعلا دمحم نع يذمرتلا دنس يف :تلق .[85715 :مقر] هيلع ىعدملا ىلع نيميلاب ىضق

 بتكي الو «ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو «ىييو كرابملا نبا هكرت :يراحخبلا لاقو «هثيدح بتكي ءيشب سيل نيعم نبا
 ظفحلا يدر ناك :لاقو «نابح نبا لاق اذكو ء,هثيدح سانلا فعضيو «هبتك تبهذ :دعس نبا لاقو «هثيدح

 .نيعم نباو ناطقلاو كرابملا نباو يدهم نبا هكرت «هتياور يف ريكانملا ترثكف ؛هظفح نم ثدحب
 يف مكاحلا لاقو «هثيدح ةءارق ةعرز وبأ كرت :متاح يبأ نبا لاقو ءادج ثيدحلا فيعض :متاح وبأ لاقو

 مئاقلاب هثيدح سيل :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو «هيف لقنلا ةعأ نيب هفرعأ ,فالخ الب ثيدحلا كورتم :"لحدملا"

 نب يلعو سالفلا لاقو ءريكانم هدنع هثيدح كرت ىلع لقنلا لهأ عمجأ ءثيدحلا ركنم قودص :يحاسلا لاقو
 يعدملا ىوعدل ركنملا :هيلع ىعدملاب دارملاو .ثيدحلا فيعض :نيطقرادلا لاقو ؛ثيدحلا كورتم :يدزألاو دينجلا

 هيلع ىعدملا :هظفلو ءاعوفرم ورمع نبا نع يقهيبلا هاور :يراقلا لاق «رهاظلا فالخ ضراع دئاز رمأل تبثملا

 نبا نع يذمرتلا ىور دقو «نيميلا ىلإ جاتحي ال ذئتيح هنإف يأ ]١55/١١[ ةنيبلا هيلع موقت نأ الإ نيميلاب ىلوأ
 نباو ]١77/4[ يقهيبلا ةياور يفو ١54١[« :مقر] هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ,يعدملا ىلع ةنيبلا :اعوفرم رمع
 هللا يطعي ول :لاق دك هللا لوسر نأ :سابع نبا نعو «ةماسقلا يف الإ ركنأ نم ىلع نيميلاو :هنع ركاسع

 هريغو يقهيبلا هاور «ركنأ نم ىلع نيميلاو ,يعدملا ىلع ةنيبلا نكل .مهءامدو موق لاومأ لاجر ىعدال مهاوعدب
 ]971/١, "دمحأ دنسم"و ١7١١[« :مقر ملسمو «4557 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" فو ءنسح دانسإب

 . لاجر ءامد سان ىعدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول :ظفلب 577١| :مقر] "هحام نبا ننس"و [؟471 :مقر

 5 .هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نكلو ؛مهلاومأو

 لاقف دو يبنلا ىلإ ةدنك نم لحرو تومرضح نم لحجر ءاج :لاق رجح نب لئاو نع ناخيشلا ىورو
 سيل اهعرزأ يدي يف يل ضرأ يه :يدنكلا لاقو ؛يبأل تناك ضرأ ىلع ىئبلغ اذه نإ !هللا لوسر اي :يمرضحلا

 - يلابي ال رحاف لحرلا !هللا لوسر اي :لاق ؛هنيب كلف :لاق ءال :لاق ؟ةنيب كلأ :يمرضحلل لك لاقف «قح اهيف هل



 يذلا امأ :525 لاقف «فلحيل قلطناف «كلذ الإ هنم كل سيل هاا يش نع روك ساو هلع بلع اذ عت

 ىلع لدي ثيدحلا اذهو ١9[« :مقر ملسم] ضار ريغ هنع وهو ىلاعت هللا نيقليل قلي املظ هلك ال لاس ىلع لح
 قير اوكي عجن ا "اقأو ةزصلا نا ولر .اهدرجو نع تلص اخاف :راكتلا دفا هن اهل حان انآ قيانأ

 ال الإو «ةنيبلا ىلإ رظني الف ةنئيب ربتعا ول دهاشلاو «ةنيبلا دقف ىلع ةبترم نيميلا نأل ؛دهاشو نيميب ءاضقلا ف امك

 ىلع فلح نئل ربدأ امل :35 هللا لوسر لاقف :هيفو ؛هيبأ نع لئاو نب ةمقلع نع يذمرتلا هاور ,دهاشلا ىلإ رظني
 نب هلل دبعو سابع نباو رمع نع بابلا يفو :لاق ل[ :مقر] ضرعم هنع وهو تلا يقلل ملت هلك ايل

 .حيحص نسح ثيدح رجح نب لئاو ثيدح «سيق نب ثعشألاو ورمع
 اذه :لاق هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا :اعوفرم هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يور م
 000 ا هللا ديبع نب دمحمو «لاقم هدانسإ يف ثيدح

 اذه :لاق هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نأ ىضق 25 هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ةكيلم يبأ نبا نعو «هريغو
 يعدملا ىلع ةنيبلا نأ مهريغو 5 528 يببلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ءحيحص نسح ثيدح

 ىلع مدقم لوقلا نأب :هنع باجي دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلا :ثيدح نم يور امو «هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو
 4 ل لحضمف دير انا مداحلا امأو .هل مومع ال لعفلا نأبو ءلعفلا

 ©« ِناَنأَرْماَو لْحَرَف نيلُجَر ان رك هل داق خر .م نيَديهش اوُدهْشَتْساَو# :ىلاعت هلوق وهو هب هيلع ةدايزلا الو

 نع شمعألا ثيدح نم يراخبلا ىور «يشبروتلا نع لقن امب دحاولا دهاشلا :ثيدح لّوؤي دقو «(185:ةرقبلا)
 لاقف :لاق ءال :تلق ؟ةنيب كلأ :5 هلوق ضرأ يف سيق نب ثعشألاو يدوهيلا ةصق يف دوعسم نبا نع لئاو يبأ
 نبا نع لئاو يبأ نع روصنم ثيدح نمو «يلا بهذيو فلحي اذإ !هللا لوسر اي :تلق ,فلحا :يدوهيلل
 .[؟ 411 5415 :مقر] هني وأ كادهاش :ة5 هلوق ةصقلا كلت ف دوعسم

 كل سيل رجح نب لئاو ثيدح نم ةصقلا هذه وحن يف ةعبرألاو ١75[ :مقر] ملسم دازو ءرصحلا ظفل اذهو
 حاحصلا يف ةحيرص صوصن هذهف «نيميبو دهاشب ءاضَقلا بهذم هب لطبي رصحلا يف هنم حرصأ اذهو ,كاذ الإ

 ام قننعت ماعلا هيك ماعم يفو ءءاضقلا كللد راجل نع ىعامزلا هليذ رمش دقو «يراحبلا اهنم اميسال ةتسلا
 يف امك بلاطلا نير ةلحر وأ قنارتا و داو وأ نيلجر تناك ءاوس «كتنيب يأ كادهاش :هلوقب دارملا :اولاق

 ,دراولا حيحصلا ثيدحلا اذه يف درالا بصعتلاو «دراشلا لوقتلاو «درابلا فلكتلا اذه ىلإ رظنا "يراسلا داشرإ'

 هيلع ىعدملا ىلع نيميلاب ىضق ديو يبنلا نأ م سابع نبا بتك :لاق ةكيلم يبأ نبا نع ًاضيأ يراخخبلا جرخأو

 نم ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا نكلو :ظفل "داشرإلا" يف امك هثيدح نم يقهيبلا دنعو .[1574 :مقر]
 - «طمنلا اذهي امهنيب ةمسقلابو «قارغتسالا مالو سنجلاب ةيفنحلا لالدتسا ذحأم اذهو «,نسح هدانسإو «ركنأ
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 نم ىلع ةنيبلا :اعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم "داشرإلا" يف هلقن ام ىلع يقهيبلا دنعو -
 جرخأو «ءانثتسالا ةغيصب قارغتسالاو رصحلا يف حرصأ اذهو «ةماسقلا يف الإ ركنأ نم ىلع نيميلاو «ىعدا
 ع نبا نع ةنييع نبا نع نايفس نع ةبيتق نع [دودحلاو لاومألا ف هيلع ىعدملا ىلع نيميلا باب] يراحبلا

 ْمكِلاَجر نم يدهش او دهْشَتْساَر :ىلاعت هللا لاق تلفن عطا هلعو دهاشلا ةداهش يف دانزلا وبأ يملك :لاق

 «ىرخألا اَمُهاَدْحِإ َركَذُتم اَمُهاَدْحِإ َلِضَن ْنَأ ِءاَدَهْشلا َّنِم َنْوَضْوَت ْنَّمِم ٍناَنَرْماَو ٌّلُجَرَف نْيلُجَر اًنوكَي هَل ْنِإَف
 ناك ام ىرحألا امهادحإ ركذت نأ جاتحي امف «يعدملا نيو دهاش ةداهشب ىفتكي ناك اذإ :تلق «(187:ةرقبلا)

 .داهشإلاو ةنيبلا نايب انهه ىصقتساو قوتسا ىلاعت هنأ :لالدتسالا ةمتت :لوقأ .ىرحألا هذه ركذب عنصي

 ىلاعت هللاف ءيعدملا نيو لحرف اونوكي مل نإف :لقي ملو «خلإ انوي ْمَل نفل :لاق نيح لاومألا يف ههوجوو
 هيلع نوديزتو ؛كلذ نوبحجوت ال متنأو «نيتأرماو ًالجر وأ نيلجر نوكت نأ داهشإلاو ةنيبلا يف مكيلع بجوأ
 "يراسلا داشرإ" يف هفلكت ام ىلع ًالصأ انهه ةيعفاشلل باوج ال اذه ىلعف ءامتح ًابجاو كلذ نوكي الف ءاذمي
 .ًاضيأ يعفاشلا مامإلا نعو ؛مهنع ًالقن
 هلعأو ءهظوفحمب سيل هنأ :نيعم نبا نع ىور يرودلا اسابع نأ :دهاشلا عم نيميلا :ثيدح نع باجي دقو

 اذه نع ادمحم تلأس : "للعلا" ف يذمرتلا لاقو «رانيد نب ورمع نع ثدحي 56 ملعن ال انأب يواحطلا

 نم نيعضوم يف عاطقنالاب ثيدحلا يمر دقف «سابع نبا نع رانيد نب ورمع نم هعمسي مل :لاقف .ثيدحلا

 لب «يراخبلا ظفل نم موهفم ريغ اذه :انلق .ورمعو سيق نيب يواحطلا نمو «سابع نباو ورمع نيب يراخبلا
 داز نم مهنمو «ييطقرادلا هب هجرخأ ًاسواط سابع نباو ورمع نيب لخدأ نم مهنمو ءورمع نم سيق عامس مدع
 هب لمعلا كرت فالتحالا اذه لحجألو ءرظن لحم هدانسإ يف دحأل نعطم ال :ربلا دبع نبا لوقف ءديز نب رباح

 نع ةريغملا انربخأ ميشه ىور "راكذتسالا" يفف .هضراعي ام يور هنأ عم باتكلا نم رهاظلا صنلاب يقبو

 "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا ىورو «كلذ لوقن ال نحنو ,دهاشلا عم نيميلاب نوضقي :ةنيدملا لهأ لاق «يبعشلا

 هني, عم دهاشلا هل نوكي لحجرلا يف يبعشلاو «ميهاربإ نع ةريغم نع ةناوع وبأ انثدح ءورمع نب ديوس انثدح
 .ملسم طرش ىلع هلاجر دنسلا اذهو «نيتأرماو لحر وأ «نيلحرلا ةداهش الإ زوحي ال :الاق

 اذهو «ةيواعم امب ىضق نم لوأو «ةعدب يه :لاق ؛يرهزلا نع بئذ يبأ نبا نع ةملس نب دامح قيرط نم يورو
 ,دهاشلا عم نيميلا نع يرهزلا تلأس رمعم نع "هفنصم" يف قازرلا دبع ىورو ءملسم طرش ل بأ ديلا

 يفو ؛يرهزلا نع رهشألا وه :"راكذتسالا" يف ربلا دبع نبا لاق «نيدهاش نم دبال سانلا هثدحأ ءيش اذه :لاقف

 مكحلاو ءاطع لوق وهو .دهاشلا عم نيميلاب ىضقي ال :يعازوألاو يروفلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو :"ديهمتلا'
 - ,ناورم نب كلملا دبع اب ىضق نم لوأ :مزح نبال ىلحملا يفو «يعنلا "راكذتسالا" ف دازو «ةفئاطو ةبيتع نب



 نيميلاو ةنيبلا نايب 1545 ماكحألا باتك

 نم ىرتشا سيق نب ثعشألا نأ هيد الخ نأ :دامح نع ةفينح وبأ ١

 50 و 0006 58 َُك 000000 0 ُ
 ةرشعب كنم 000 :ثعشألا لاقف هللا دبع هاضاقتف «ءاقيقر دوعسم نب هللا دبع

 تاكو روما لدا :لاقق ءافلأ يرش كان كعب :دوعسم نب هللا دبع لاقو «فاللا

 . .هتعمس ءاضقب كربخأ * هللا دنع لاقف «كتيياز عنب كنا :ثعشألا لاقف «ءتئش نم

 يضقم رمأب يضاقلا مكاحلا الدع الصيف امكح

 ىلع ماشلا لهأ دجو 5 ؛هب ءاضقلا كرت زيزعلا دبع نب رمع نع يورو «ةبيتع نب مكحلا هراكنإ ىلإ راشأو -

 دعس نب ثيللا ري مل هنأ معزو «سلدنألاب ىيحي نب ىيحي هكرت ًاضيأ ”ديهمتلا' قو .ةمربش نبا هنم عنمو ؛هفالخ
 نيفيلا ![ ١/11 :تروولعمو 855 قر يراغتلا] قحفحسلا كيده ضيا هدر طهنلإ بهذي هلو ب ىفن
 بحوأ ىلاعت هنأل ؛نآرقلا رهاظ عم ةرادإلاو ءرصحلا ظفلب هنيمي وأ كادهاش :امهثيدح اذكو «هيلع ىعدملا ىلع

 نيميو دحاو دهاش دوحو عم امهمدع نيتروص نيلجرلا مدعل نأ عم نيتأرماو لحجر لوبق نيلجرلا مدع دنع

 عم هلوبق يفف «ةريخألا ةدحاو ةروص يف امهمدع دنع لوبقلا نيبف «نيتأرماو لجر دوحو عم امهمدعو «بلاطلا
 يعدملا سيلو (081:ةرقبلا) «ِعاَدِهَشلا َنِم َنْوَضْرَت ْنَمِم» :هلوقب هبقع ىلاعت هللا نأ ىلع ةيآلا هتضتقا ام يفن نيميلا
 يعدملا ناك ولف «نيتأرملا بانم ةبئان هنيمي :اولاق امو «هنييو :هلوقب هيعدي ام قاقحتساب ىضري نمم دحاو دهاشب

 .نيتيمذ ناتأرملا تناك ول امك هنيعي لبقت ال نأ بجو ادهاش ماقأف ًايمذ
 اذك ,ملِإ ثعشأ نأ :ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأف :"دوقعلا" ةحسن يف امأو ءانتخسن يف اذكه :خلإ دامح نع

 ىلع اذهو «خلإ ثعشألا نأ هثدح الجر نأ :دامح نع ةياور فو :لاق «مامإلا نع يرقملا قيرط نم يثراحلا هاور

 .خلإ تعمس :دوعسم نب هللا دبع لاقو .هناصقنو نمثلا ةدايز ف ارجتساف :رخآ ظفل فو ءانتخسن يف ام

 ناعيبلا فلتخا اذإ :عك هللا لوسر لاق :لاق ءدوعسم نبا نع هللا دبع نب نوع نع يذمرتلا هاور :خلإ ىرتشا
 كردي مل هللا دبع نب نوع ءلسرم ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ع4 :مقر] رايخلاب عاتبملاو عئابلا لوق لوقلاف

 لسرم وهو ءاضيأ ثيدحلا اذه 5 يبلا نع دوعسم نبا نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع يور دقو دوعسم نبا
 «نادارتي وأ ةعلسلا بر لاق ام لوقلا :ل لاق ؟ةنيب نكت ملو ناعيبلا فلتحا اذإ دمحأل تلق :روصنم نبا لاق ءاضيأ

 «نيعباتلا ضعب دنع اذه وحن يور دقو «نيميلا هيلعف هلوق لوقلا ناك لاق نم لكو «لاق امك :قاحسإ لاق

 مقر 57/1(2] مكاحلاو [45544 :مقر] يئاسنلاو 5١١"[ :مقر] دواد وبأ هاورو :يراقلا لاق «حيرش :مهنم

 ام وهف ةنيب امهنيب سيل ناعيبلا فلتخا اذإ :ظفلب ءدوعسم نبا نع ٠١585[ :مقر :؛797/5] يقهيبلاو

 هنع ١٠١041[ :مقر 2770/5] يقهيبلاو ١517٠١[ :مقر] يذمرتلا ةياور فو «ناكراتتي وأ ةعلسلا بر لوقي
 سيلو ناعيبلا فلتخا اذإ :هنع هحام نبال ةياور قو «رايخلاب عاتبملاو «عئابلا لوق لوقلاف ناعيبلا فلتحا اذإ :ظفلب
 5١485[. :مقرإ نادارتي وأ عئابلا لاق ام لوقلاف هنيعب مئاق عيبملاو ةنيب امهنيب



 نيميلاو ةنيبلا نايب 4 ماكحألا باتك

 ةعلسلاو ةنيب امه نكي ملو نمثلا يف ناعيبلا فلتحا اذإ 1005 1 007
 هردق يف يأ ناعيابتملا يأ

 :نادارتن وأ عئابلا لاق ام لوقلاف «ةمئاق
 عيبلا يأ 8

 رتشا سيق نب ثعشألا نأ :هدج نع هيبأ نع مساقلا نع ةفينح وبأ -5

 2 راو ا اف هنو اه فو و فا هذ هل هه هن اق عه هللا دبع هاضاقتف «ةرامإلا قيقر نم اقيقر دوعسم نبا نم

 دوعسم نا نسمخلا:قيقر - . كيلامم ةذع

 هللا دبع قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خا دوعسم نبا نم .دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نبا وه :مساقلا

 نع نعم نب مساقلا نعو «هيبأ نع دامح نب ليعامسإو ءبعصم نب ةحراخو «ئرقملا نمحرلا دبع يبأو «ديزي نبا
 نع مهلك نارمع نب يقاعملاو «طانحلا باهش يبأو «دلاخ نب زيزعلا دبعو «زيزعلا دبع نب ديوس قيرط نمو «مامإلا
 ئرقملا قيرط نم "هدنسم" يف لدعلا ةحلط هاورو «هلوطب نوقابلاو ءفلتعا اذإ :هلوق نم ىور ةجراح نأ الإ مامإلا
 ةعبرألا هجرحخأ ثيدحلا اذهو «مامإلا نع امهالك ئرقملاو ماوعلا نب دابع قيرط نم رفظملا نبا هاورو «مامإلا نع

 قيرط نم هجام نباو «هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا قيرط نم يئاسنلا هاورو «رازبلاو يمرادلاو دمحأو مكاحلاو
 هدانسإ يف :"نئسلا رصتخم" يف يرذنملا لاقو ,دوعسم نبا كردي مل نوعو .دوعسم نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب نوع

 .عطقنم وهف «دوعسم نبا هيبأ نم عمسي مل نمحرلا دبعو ؛هب جتحي الو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم اذه
 دبع امأو ؛ءنسحلا ةجرد نع هثيدح لزني ال هظفحو هناقتإ ةلقو «هب جتحم قودص هنأو ىليل يبأ نبا انمجرت دق نكل
 ءهيبأ نم عم هنإ :نيعم نبا نع ليقف «لوقلا هيف فلتحا نإو «ةمدقملا يف هانققح ام ىلع هيبأ نم عمم دقف نمحرلا
 يور :يرذنملا لاق ؛عمسي مل هنإ :لاقي :يلجعلا لاقو ءهابأ يقل :ئيدملا نبا لاقو .هنم عمسي مل :هنع ةياور فو

 .هب جتحي ال هنأ مدقتو «ىليل يلأ نبا ةياور نم تءاج انإ يبت الو: كلتا ألا اهلك” ةرصفتس نبا نع قرط ند

 ةياور هيف يور دانسإ حصأو :يقهيبلا لاقو :لاق مث «ىليل يبأ نبا نع ةيلاخ مامإلا قيرط نأ عم هباوج تفرعو

 .ينأيس امك خلإ سيق نب نمحرلا دبع نع سيمعلا يبأ
 قوف لب «ةلوبقم يعخنلا ليسارمو ,ءاهقفلا ةياور هنأل ؛ثعشألا نع ميهاربإ نع دامح نع مامإلا ةياور حصألا لب :انلق

 نكل «هب جتحي هقرط عومجمم. ثيدحلا اذه :يداحلا دبع نبا نع القن اغبولطق نب مساقلا ظفاحلا خيشلا لاقو «هديناسم

 نع هيبأ نع ثعشألا نب دمحم نب سيق نب نمحرلا دبع نع سيمع يبأ قيرط نم دواد وبأ هجرخأ ,فالتحا هظفل يف
 :لاقف مهنمم يف هيلإ هللا دبع لسرأف ءافلأ نيرشعب هللا دبع نم سمخلا قيقر نم اقيقر ثعشألا ىرتش ا :لاق ءهدج
 لاق ؛ءكسفن نيبو نيب تنأ :ثعشألا لاق «كنيبو يب نوكي الجر رتخاف :هللا دبع لاقف ءفالآ ةرشعب مهقذعأ اهنإ

 وأ« «ءةعلسلا بر لوقي ام وهف ةنيب امهنيب سيلو ناعيبلا فلتحا اذإ : :لوقي دو هللا لوسر تعمس إف :هللا دبع

 عاب دوعسم نبا نأ :هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع ىليل يبأ نبا نع ميشه قيرط نمو ١. :مقر] ناكراتتي
 - مساقلا نع ثيدحلا دانسإ يف مامإلا قيرط اذهو «صقنيو ديزي مالكلاو ؛هانعم ركذف اقيقر سيق نب ثعشألا نم



 نيميلاو ةنيبلا نايب 2 ماكحألا باتك

 تعب :هللا دبع لاقو ءمهرد فالأ ةرشعب كنم تيرتشا :ثعشألا لاقف هيف افلتخاف

 نمثلا يق

 3 إف :ثعشألا لاقف ءالجر كنيبو نيب لعجا :هللا دبع لاقف ءافلأ نيرشعب كنم

 نم هتعمس ءاضقب 12026 ىضقأس ىنإف : هللا كغ لاق «كسفن نيبو ئيب كلعجأ

 لصف مكح قلد 1 :
 ىضري نأ امإف «عئابلا لاق ام لوقلاف ناعئابلا فلتخا اذإ" :لوقي ُدلك هللا لوسر 1 ل 0 سس

 بيلغت هيف

 لاق :لاق .هدج نع هيبأ نع مساقلا نع :ةياور يفو ؛"عيبلا نادارتي وأ هب يرتشملا

 «"نادارتي وأ عئابلا لوق لوقلاف «ةمئاق ةعلسلاو ناعئابلا فلتخا اذإ" 325 هللا لوس

 وأ عئابلا لوق لوقلاف ناعيابتملا فلتخا اذإ" :ةياور يفو «عيبلا" :ةياور يف داز

 ءافلتحاو هاضاقتف ا هنم ىرتشا ثعشألا نأ :هللا دبع نع :ةياور يفو « ”ناقارتي

 تعمس :هللا دبع لاقف «فالآ ةرشعب :ثعشألا لاقو افلأ يوسع هللا يطلقن

 . "نادارتي وأ عئابلا لوق لوقلاف ناعئابلا فلتحا اذإ" :لوقي ك5 هللا لوسر

 ملو دانسإلا حيحص :لاقو ,"كردتسملا" يف مكاحلا هاورو ,دوعسم نب هللا دبع هيبأ نع نمحرلا دبع هيبأ نع -

 عمو «دوعسم نباو ثعشألا نب دمحم نيب عاطقنا هيفو :ناطقلا نبا لاقو «[559» :مقر ,57/؟] هاحرخي

 وه يذمرتلا هيلإ راشأ رخآ عاطقنا انهه مث ."ةيانبلا" يف ئيعلا لاق اذك لوهجم ثعشألا نب نمحرلا دبع عاطقنالا

 الب حيحص مامإلا دانسإ :لوقأ ىليل يبأ نبا يف ملكتي دقو ءدوعسم نب هللا دبع هيبأ نم عمسي مل نمحرلا دبع نأ

 ؛ىليل يبأ نبا قيرط نم دواد يبأ دانسإ اذكو «"بيرقتلا" يف امك هللا دبع هيبأ نم عمس نمحرلا دبع نأل ؛؟بير

 وهو قيناثلا نم لوبقم وهف كعشألا نب.ذمعامأو .ركذتف يذمرتلا نم هقيثوت اقباش انلقنا دقو: هةيف'ةيرم ال هنأل

 امأو ءدوعسم نبا نم هعامس مدع دعبتسي ةباحصلا يف هركذ نم مهنم نأ يح بيسملا نباك نيعباتلا رابك ةقبط

 .هنم بلطيلف هقفلا ف ةطوسبمف ةلأسملا

 ١ رمألا ةغيصب :لعجا .تيرتشا :هلوق ناكم تعتبا :هيف ًاضيأو حرشلا ةخسن ف ظفللا اذه سيل :هيف افلتخاف
 ىوعد ىلع امهنم دحاو لك مكاحلا فلحتسا اندنعو :كادارتي .ملكتملا ةغيصب وأ «دواد يبأ ةياور هدعاسيو

 اذإ ناعيبلا :هعفر دوعسم نبا نع ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ :خلإ فلتخا اذإ .يرتشملا نيميب ئدتبيو «رخآلا

 .عيبلا 00 يف افلتحا



 نيميلاو ةنيبلا نايب "4. ماكحألا باتك

 .4 كل ب 5 1

 يذلل اهب ىضقف «هدنع تجتن اهنأ امهنم دحاو لك ماقأ دقو «ةقان يف هيلإ امصتخا
 تدلو يأ

 .هدي ف

 مصتخا :لاق ملل دبع نب رباج نع لحجر نع مثيهلا نع ةفينح وبأ ت2

 و ميقي امهنم ّ ٍِك . . كك ىبلا اب ىضقف ءاهجتن ةقان امكأ ةنيبلا دحاو لك ةقان يف نالح

 ءجالجللا وهو ,يدنكلا هللا دبع نب دمحأ قيرط نم مهلك رفظملا نباو ةحلطو يئراحلا هاور اذك :خإ ةفيدح وبأ

 جالجللاو ؛مامإلا نع فسوي يبأ نع حارا نب ميهاربإ نع هللا دبع نب دمحأ :ةحلطو يئراحلا لاقف اوفلتحا مث

 سيلو «ئرقملا نع ىسوم نب رشب نع نادمح نب ركب يبأ نع يقابلا دبع نبا هاور اذكو «جالجللا هيف سيل هجو
 نع ةفينح وبأ :لاق هنأ الإ هنع نسحلا نب دمحم نع ميعن نب ديز قيرط نم ةياور يف رفظملا نبا هاورو «هيف وه

 هجرخأ ثيدحلاو ءورسخ نبا هاور قيرطلا اذه نمو «يأيس امك رباح نع يبعشلا نع ٍفريصلا بيبح نب مئيهلا
 :انلق ءثيدحلا اذه يف فرعي ال :يبهذلا لاقو ؛هلاح فرعي ال ميعن نب ديزي هلعأو ءهحولا اذه نم نيطقرادلا

 هانعمب ثيدحلاو رم ام اهضعب يو «رباح نع مثيلا نع :اهضعب فو ءاذكه قرطلا ضعب ,فلتخم :مثيهلا نع

 ناربطلاو يقهيبلاو يطق رادلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور
 باتك يف "ةناذيخلا" بحاص لاق :خاإ ةقان ف .مهريغو

 تماق ةنيبلا نأل ؛ىلوأ ديلا بحاصف «جاتنلا ىلع ةنيب امهنم دحاو لك ديلا بحاصو جراخلا ماقأ نإو :ىوعدلا

 هلوقي امل ًافالحخخ حيحصلا وه اذهو هل ىضقيف ديلاب ديلا يذ ةنيب تحجرتو ءايوتساف ديلا هيلع لدت ال ام ىلع
 ام اذهو :جاتنلا ربح نايب يف ئيعلا لاقو ءءاضقلا قيرط ىلع ال هدي يف كرتيو «ناتنيبلا رتاهتت هنإ :نابأ نب ىسيع

 ةقان اهنأ ةنيبلا ماقأو «لجر دي يف ةقان ىعدا الجر نأ :رباج نع لحر نع مثيهلا نع ةفينح يبأ نع دمحم هاور

 .هدي يف يه يذلل دي هللا لوسر اهب ىضقف ءاهجتن ةقان اهفأ ةنيبلا هدي يف يه يذلا ماقأو هدنع اهجتن

 عاطقنالا نأب ًاعوفدم ةيفنحلا هلاق امم ناك نإو «رباج نع يوارلا لحرلا ةلاهج يف انهه ملكتي نأ نكمب :لوقأ

 يف ررقت امك ةقث نع الإ يوري ال هنأ دمتعي ةقث لوهجملا نع يوارلا ناك اذإ ةلاهجلا نع ًالضف اضيأ حدقي ال
 0 ا ؛رياج نع ويزلا يبأ نع مامإل 0 ا 0



 نيميلاو ةنيبلا نايب 5 ماكحألا باتك

 هنأ ةنيبلا اذه ماقأف ةقان يف هتك هللا لوسر ايتأ نيلحر نإ :ةياور يفو هدي يف يذلل

 .هدي يف يه يذلل دك هللا لوسر اهلعجف ءاهجتن هنأ ةنيبلا اذه ماقأو ءاهجتن

 يف هك هللا لوسر ىلإ امصتخا نيلحر نأ :ةفرط نب ميمت نع كامس نع صوحألا يبأ نع ةبيش يبأ نبا ىور امل -

 برح نب كامس نع "هفنصم" يف قازرلا دبع هاورو .نيفصن امهنيب اب ىضقف ةنيب امهنم دحاو لك ماقأو «ةقان

 :تلق ءاذه :لاقو «هب برح نب كامس نع ةناوع يبأ نع هدنسب مكاحلا نع "ةفرعملا باتك" يف يقهيبلا هاورو «هب

 لسرم اذهو ؛ملسم هل ىور «نيعستو سمخ ةنس تام «تاقثلا نيعباتلا نم يفوكلا يملسلا يئاطلا ةفرط نب ميمت

 نباو هيوهار نب قاحسإ هاور ةريره يبأ ثيدحب يعفاشلا ءازإب جتحن لبقي مل ولو ءروهمجلا دنعو اندنع لوبقم

 امهنيب دك هللا لوسر امي ىضقف 3 «نيدهاش امهنم دحاو لك ماقأف ةباد ايعدا نيلجر نأ :"هحيحص" يف نابح
 . . دن 0# ل نل 35 .

 ماقأف ريعب يف دك يبلا ىلإ امصتخا نيلجر نأ :ةرممس نب رباج نع هدانسإب همجعم يق يناربطلا ىورو «نيفصن

 لقت دقك ةعرقلا كيدس امو رولا ءامهنيي دك ينلا هلعجف هل هنأ نيدهاش امهنم دحاو لك

 .رامقلا ةمرحب خسن مث ناك هنأ ىلع قحلا دبع نع هفعض

 .هلوعفم "ةنيبلا"و "ماقأ" لعاف ةراشإلا مسا :اذه



 نتفلا عاونأ نايب 54 /١ نتفلا باتك

 نتفلا تناك

 [نتفلا عاونأ نايب]

 385 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ديمح نع ىيجي نع ةفينح وبأ - 5
 ."فيسلا لّس نمل اهنم باب «باوبأ ةعبس منهجل نإف ؛يمأ ىلع فيسلا لس نم"

 هللا دبع نم عمجس نمم تنك : و لا -
 رلا دبع نبا

 0 ,هقيرط يف هقنع ره نحنو سقف ايلع هب انيتأف ءاميظع ًامالك يئابسلا
 هونغ ماد توج لأ

 ,رمع نبا نع دينج نع ةيح يبأ نب ىيي بانج يبأ نع ةفينح وبأ :اذكه "دوقعلا" يف دانسإلاو :خلإ ةفينح وبأ
 دمحأ هجرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع يأ هنع يدسألا مساقلا نب دمحم قيرط نم يئراحلا هاور اذك :لاق ءهركذ مث

 يبلك - ًاففخم نونلاو ميحلاب - بانج وبأو .”دمحم ةمأ ىلع" :ظفلب +5١77[ :مقر] يذمرتلاو [7894 :مقر]
 لاجر نم دينجو «ةمدقملا يف هانمجرت مامإلا نارقأ نم وهو ًاديدش ًالمح دمحأ هيلع لمحو ؛هسيلدت ةرثكل ؛هوفعض
 .رابخألاب ةلدعملا نورقلا هذه يف اندنع جرح ريغ ةلاهجلاو رتسلا نكل ةئلاثلا نم روتسم :ظفاحلا لاق «يذمرتلا

 «يساورلا افرع اب نم رلابابع نبا دبع نع
 ىور [.انم سيلف فيسلا انيلع لس نم :اعوفرم عوكألا نب ل نع تيوس فرك :فيسلا لس
 :مقرإ "ال ولسم فيسلا ىطاعتي نأ ديمي هللا لوسر ىمن" :لاق رباج نع ريبزلا يبأ نع ةملس نب دامح نع يذمرتلا

 يف اعوفرم رمع نبا نع دينح ىورو «بيرغ نسح ثيدح اذهو «ةركب 0 بابلا فو :لاق ء[١5

 اذه :لاق ,دمحم ةمأ ىلع :لاق وأ ءيمأ ىلع فيسلا لس نمل. اهنم باب باوبأ ةعبس منهحل :ريسفتلا باتك
 ثيدحلا اذه ةعيطل نبا ىورو «ةملس نب دامح ثيدح نم لوغم نب كلام ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح

 .حصأ يدنع ةملس نب دامح ثيدحو دو يبلا نع ئهجلا ةنب نع رباح نع ريبزلا يبأ نع

 ءانم سيلف حالسلا انيلع لمح نم :ًاعوفرم رمع نبا نع عفان نع يراخبلا جرخأ هرهش يأ :فيسلا لس نم
 ثيدح نمو «ةركب يبأ ثيدح نم رازبلا دنعو 707١[« :مقر] هلثم اعوفرم ىسوم يبأ هيبأ نع ةدرب يبأ نعو

 يذمرتلاو «[44 :مقر] ناميإلا يف ملسم هجرخأو «"حالسلا انيلع رهش نم" :فوع نب ورمع ثيدح نمو ءةرمس
 ."يراسلا داشرإ" يف اذك .دودحلا يف ١[ 51794 :مقر] هحام نباو ١[ 5595 :مقر]

 .هقنع قدنو برضنو كرحن يأ :زهف



 نتفلا ع اونأ نايب +4 نتفلا باتك

 هلأسف :ىوخألا نلف هيلع ىدحإ ًاعضاو هرهظ ىلع ايقلتسم ةبحرلا يف هاندجوف

 ١ دجسم ةبحر

 ؛هلوسر نع وأ «هباتك نع وأ «ىلاعت هللا نع هيورتأ :لاقف هب ملكتف مالكلا نع
 ةوبنلا ىوعدب ايحو

 كل رانا وع فلياوزر ىلا كلكإ :اهأ :لاق «ىسفن نع :لاق «يورت امعف :لاق ءال :لاقف

 ةبوقع كتعجوأ نع هتيور ولو ءكقنع تبرض هلوسر نع وأ «هباتك نع وأ «ىلاعتو
 كدادترال وأ ةس هيلع ءارتفالاب هيلع ةدايزلاب

 ا ا يد
 ا

 ىدحإ ا .هرهظ اكلقوف ةبحرلا يف هاندجوف 0000 نيتأف : يل مالك

 ,كرابتو ىلاعت هللا نع هيورتأ :لاقف ؛ملكتف مالكلا نع هلأسف ءىرخألا ىلع هيلحر

 .ةروعلا فشكب لوؤم وأ هيزنت وأ خوسنم يهنلاو ءاضيأ اعوفرم ءاجو «هزاوج هيف :اعضاو

 ناتثف لتتقت يح ةعاسلا موقت ال :ًاعوفرم ةريره يبأ نع جرعألا نمحرلا دبع قيرط نم يراخبلا ىور :خلإ لوقي

 خلإ هللا لوسر هنأ معزي مهلك نيثالث نم بيرق مهددع نوباذك نولاحد ثعبي حو ,ةدحاو امهاوعد ناتميظع

 ([1؟9١ :مقر] يذمرتلاو [4757 :مقر] دواد يبأ دنع نابوث يىبأ ثيدح يفو ء["ي504 "+4 :مقر]

 نوكي" :ديج دنسب دمحأ دنع ةفيذح ثيدح يفو ؛"نوثالث نوباذك ّمأ يف نوكيس هنإو" :نابح نبا هحّحصو

 نوباذك نوثالثو :رمع نبا نع ىلعي يبأو دمحألو ؛"ةوسن عبرأ مهنم ءنورشعو ةعبس نوباذك نولاجد مأ يف

 توبثلا ريدقت ىلعو «فيعض امهدنسو "اباذك نوعبس جرخي نيح ةعاسلا موقت ال" :يناربطلا دنع هنعو ءرثكأ وأ

 ربج قيرط ىلعف «نيرشعو عبس ةياورل ةبسنلاب نيثالثلا ةياور امأو «ديدحتلا ال ةرثكلا يف ةغلابملا ىلع لمحيف

 قح ةعاسلا موقت ال :اعوفرم ةريره يبأ نع هبنم نب مامه نع يذمرتلا جرخأو ؛"يراسلا داشرإ" يف اذك رسكلا
 رباج نع بابلا يفو :لاق 1[2؟4١ :مقر] هللا لوسر هنأ معزي مهلك نيثالث نم بيرق نولاجد نوباذك ثعبني

 قحلت يح ةعاسلا موقت ال :ًاعوفرم نابوث نع ءامسأ يبأ نعو .حيحص نسح ثيدح اذه «رمع نباو ةرمس نبا
 انأو «ين هنأ معزي مهلك نوباذك نوثالث ىمأ ف نوكيس هنإو «ناثوألا اودبعي حو «نيكرشملاب يمأ نم لئابق

 .حيحص ثيدح اذه «يدعب يب ال نييبنلا متاح

 نيباذك ةعاسلا يدي نيب :هظفلو ةرمس نب رباح نع ملسمو دمحأ هاور عوفرملا ثيدحلا :اباذك نوثالث

 ."بيرقتلا" ةثلاثلا نم لوهحمب يفوكلا :سالدججلا يبأ (يراقلا) .مهورذحاف



 نتفلا عاونأ نايب 5441 نتفلا باتك

 :لاق ؟هيورت نمعف :لاق ءال :لاق ؟ينعف :لاق ءال :لاق ؟هلوسر نع وأ «هباتك نع وأ

 ءكقنع تبرض هلوسر وأ «هباتك نع وأ «هللا نع تيور ول كنإ امأ :لاق ءيسفن نع

 .مهنم تنأف «' 5 نوثالث ةع ةعاسلا يدي نيب'

 225 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع نمح رلا دبع نع ةفينح وبأ -1/
0 

 انددو :نولوقيو هيلع مهوطب نلوعضيف ,روبقلا ىلإ نوفلتخي كامز سانلا ىلع أي"

 هقامزلا ةدسل" :لاق ؟نركيبنقيكو اللا لوسرو ايدك ريق "رقلا اذه نحاتع انك ول

 . 'نتفلاو ايالبلا ةرثكو

 رمي يح ايندلا بهذت ال هديب يسفن يذلاو :اعوفرم ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع هجام نبا ىور :خلإ روبقلا ىلإ

 هجرخأ «ءالبلا الإ نيدلا هب سيلو ربقلا اذه بحاص ناكم تنك ىتيل اي :لوقيو هيلع غرمتيف ربقلا ىلع لحرلا

 :مقر ملسمو 29١١٠0 :مقر يراخبلا| "نيحيحصلا" يفو :يراقلا لاق 21107107 :مقر] نامزلا ةدش باب يف

 ةرثك نم وحبأ نيح ًاتيم تنك يأ هناكم تنك يئتتيل اي :لوقيف لحرلا ربقب لحرلا رمي يح ةعاسلا موقت ال"
 ."تايلبلا غولب نم ىرأ ام ىرأ الو «تابركلا



 "56د ريسفتلا باتك

 0 ل  اا 5 /
 د

 .ىرأو ملعأ هللا انأ :لاق ملا :لجو ّزع هلوق يف سابع نبا
 ١( :ةرقبلا)

 محازم نب كاحضلا دنع تنك :لاق طيبن نب , ةملس نع هيبأ نع دامح -6
 ارغصم ةدحومو لونب

 ناك :لاق ؟هناسحإ ناك ام َنيِنِسْحُمْلا َّنِم َكاَرْ انا :ةيذ آلا هذه نع لجر هلأسيف
 97 نعسلا ل تسوي با 7١52( :بفسوي) .

 اجاتحم ىأر اذإو .هيلع ماق اضيرم ئأر اذإو هيلع عّسو هيلع ًاقيضم الجر فار اذإ

 0 25 ىبلا نع ديعس ىبأ نع ةيطع نع هيبأ نع دامح تاه 6
 000 يوعلا

 نب ديعس نع يورو :"رينملا جارس ريسفت" يف :خلإ هللا انأ .ئهجلا يفوكلا يدهنلا ملاس نب ملسم وه :هورف يبأ
 ملعأ هللا انأ "رملا" نيعمو «ىرأ هللا انأ رلأ نيعمو «ملعأ هللا انأ "ملا" نعم :لاق هنأ فذ سابع نبا نع ريبج
 ةدايز عم ملعأ هللا انأ :هلوق نم دنسملا اذه ف امو «ملعأ ىلإ ميملاو «ةلالجلا ىلإ ماللاو ءانأ ىلإ زمر ةزمهماف :قفرأو

 قدرا قرا" داير وب خاععلا ني ريس نع حالا لوأ "رملا" يف نه سابع نبا نع لوقنم وهف -
 هتع'اضرأ لوقت لعل وأ ءارلا ةلوعب نوح ةادقلا لإ يغبني ناكو «تحتلا ىلإ ديدمتلا نم "ملا" يف ميملا شقن

 ةعبرألا ءافلخلا مهنم روهمجلا دنع دمتعملاو «نيعبس غلبت :ليق «نيرسفملا نم هريغلو هل رحخأ لاوقأ انهه مث ءانهه
 يبعشلا لاق :"جارسلا ريسفت" فو .يراقلا لاق اذك «كلذب هدارم. ملعأ هناحبس هللا :تاعطقملا فورحلا ريسفت يف

 نحنف «نآرقلا رس يهو «هملعب هللا رئأتسا يذلا هباشتملا نم روسلا لئاوأ يف ءاجحلا فورح رئاسو"ملا" :ةعامجو
 .ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اهيف ملعلا لكنو ءاهرهاظب نمؤن

 «نيِنِسْحُمْلا َنم َكاَرَن اَنِإإ» :هلوق نع لكس محازم نب كاحضلا نأ يور :"يوغبلا ريسفت" فو :خلإ لجر هلأسيف
 عّسو ناكملا هب قاض اذإو «هيلع ماقو هداع نجسلا يف ناسنإ ضرم اذإ ناك :لاق ؟هناسحإ ناك ام (*5:فسوي)

 يراقلا لاق اذك «ةالصلل هلك ليللا موقيو «ةدابعلا يف دهتجي اذه عم ناكو ءائيش هل 3 جاتحا اذإو «هيلع

 .دانسإو ةياور الب "رينملا جارس ريسفت" يف كلذ وحنو :لوقأ



 <مأ ريسفتلا باتك

 ٍتايآل كلذ يف نإ#» :أرق مث ."ىلاعت هللا رونب رظني هنإف «نمؤملا ةسارف اوقتا" :لاق

 لف حلاو

 يف و هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع كلملا دبع نع هيبأ نع دامح مه.

 ."هللا الإ هلإ ال" :لاق 4 اقل راس حدك اننا كرز نافا هلوق ضل م زل 0
 (9872937 :رجحلا)

 لاق :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رز نع هيبأ نع دامح -5
 ارغصم شيبح نبا

 :لايل دعب تلزنأف :لاق "؟انروزت ام رثكأ انروزت كل ام" الكل ليئربجل دلع هللا لوس

 نوملعيف هئايلوأ بولق يف هللا هعقوي ام وهو «ثيدحلا رهاظ هيلع لد ام :امهدحأ «نيينعم. وه :خلإ ةسارف اوقتا
 براجتلاو لئالدلاب ملعتي ملعلا نم عون :يناثلاو ءسدحلاو نظلا ةباصإو «تاماركلا نم عونب ضعب لاوحأ
 (راحبلا عمجم) . .ةثيدحو ةكيلق ةريثك فيناصت هيف سانللو «سانلا لاوحأ هب فرعيف قالخألاو قلخلاو

 رظني هنإف ,نموملا ةسارف اوقتا :اعوفرم ديعس يبأ نع ةيطع نع سيق نب ورمع نع يذمرتلا ىور :حلإ أرق مث
 هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه :لاق ء[لا11 :مقر] (0/ 5 :رجحلا) 4نيِمّس وتم ٍتايآل كلذ يش يف ّنإإ» :أ :أرق مث للا رونب

 :لاق (َنيِمَّسَوَتُمْلِل ٍتايآل َكِلَذ يف نإ» :ةيآلا هذه ريسفت يف ملعلا لهأ ضعب نع يور دقو «هحولا اذه نم الإ
 :"نيمسوتملل" «نيعرسم :"نوعرهي" :سابع نبا لاقو :[رجحلا ةروس ريسفت باب] يراخبلا لاقو ؛نيسرفتملل
 نود نم هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاقو «نيسرفتملل ةيآلا نيعم :دهاجم لاقو :"يراسلا داشرإ" فو «نيرظانلل

 يدع نباو يناربطلاو .هيوميس ميكحلاو ديعس يبأ نع "هعماج" يف يذمرتلاو «"هخيرات' يف يراخبلا هاور ةءارقلا
 ةءارقلا عم "هعماج" يف يذمرتلا ىور هنإف ءادج هنم بيحع اذهو .رمع نبا نع ريرح نباو «ةمامأ يبأ نع
 .لوصألا عجاري الو "هعماج" يف يطويسلا هدروأ ام دلق هنكل اهفودب ال

 مع نيمخا هيئات كيررن» 10 ا لا ىور :خلِإ هلإ ال :لاق

 هفرعن امإ بيرغ ثيدح اذه :لاق ١77"[« :مقر] هللا الإ هلإ ال :لوق نع :لاق (4+ .4؟:رححلا) 4َنوُلَمْعَي اوُناك

 هوحن كلام نب سنأ نع رشب نع ميلس يبأ نب ثيل نع سيردإ نب هللا دبع هاور دقو «ميلس يبأ نب ثيل ثيدح نم

 يف َوُلَمْعَي اوُناَك اّمَع ةمايقلا موي َنيِعَمْحَأ 0 َكَبَرَوفإ» :يوغبلا ريسفت يفو :يراقلا لاق .هعفري ملو
 عيرقتو خيبوت لاؤس اذه مث هللا الإ هلإ ال :ملعلا لهأ نم ةدع لاق :يراخبلا نيعي ليعامسإ نب دمحم لاق ءايندلا
 .مالعتسا لاؤس هب دارملا نإف (:نمحرلا) م ناجل ونريد ن2 ناشنال درت :هناحبس هلوق يقاني الف

 انروزت نأ كعنمي ام :ليئرجل دو يبلا لاق «سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يراخبلا ىور :خ! انروزت كل ام
 - [4751 :مقر] 4:عرم) 4 َناَموانْلَح اموالك رمان اَمْوط :تلزتف ءانروزت امم رثكأ



 "< ه؟ ريسفتلا باتك

 َكِلَذ َنْئَباَمَو اَنفْلَح اّمَو اَنيِدُيأ ني باهل كير رأي الإ لَن اَم 7
 (114 :ممرم)

 ا :تلاق ئناه مأ نع حلاص يبأ نع كام نع ةفينح وبأ تاه
 تايذلا نامسلا ناوكذ برخ نبا

 :بيرع حبس ةيدح اذه :لاقو" +[ يقر] نابع نبا: نع نيبخ نبا :تيذعح نم اضيأ يدمزتلا ةاوزو.د
 نع اولأس امل اشيرق نإ :سابع نبا نع رخآ هجو نم قاحسإ نبا دنعو «ريسفتلا يف اضيأ يئاسنلا هحرخأو

 :هل لاق ليئربج لزن املف ءايحو كلذ يف هللا ثدحي ال ةليل ةرشع سمح ٌوي يبلا ثكمف ءفهكلا باحصأ
 ناربطلا دنعو «ءاقللا قاتشا يح ًاموي نيعبرأ دلي هنع هسابتحا يف تلزن اهنأ متاح يبأ نبا دنعو ؛هركذف تأطبأ

 نونتست ال متنأو فيك :لاقف «هل كلذ ركذف هيلع أطبأ ليئربج نإ" :اعوفرم سابع نبا نع رخآ هجو نم
 ,"يراسلا داشرإ" يف اذك ؛هوحن دمحأ دنعو ؛"'مكبجاور نوقتت الو مكبراوش نوصقت الو ,مكرافظأ نوملقت الو
 .سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رز نع يراحبلا هاور هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاقو
 يدلل لا زلات نفيزع نون رز ورع ار ده يدعم لالا كالا دبع وم ند نعت راسل ةاوروا اها لوف
 ىلع ًادر حرشلا ش شماوه يف ليق لب دنسملا ةخسن يف نكمي اذكو «يراقلا ةخسن ف خسانلا نم فيحصت هلعلو

 دبع نبا - ةلمهم ءار دشف ةمجعم لاذ حتفب - رذ وه امنإو ءوه اذه سيل :شيبح نباب هتبسنو هبارعإ يف يراقلا
 ورمع وبأ - ميم نوكسب - ينادمح لا - ةبسن ءايف ةدحومف اهرسكف ةلمهم ءار نوكسف ميم مضب - يهرملا هلل

 ءءاحرإلاب يمر ؛ةسداس نم ةئام لبق تام «ىرزبأ نب نمحرلا دبع نب دعسو ريبح نب ديعس عمم" ؛ةقث .يفوكلا

 نإف ءرهظألا وه اذه :لوقأ .انهه "ديناسملا عماج" يف وه اذكو ءةمجعملا لاذلا يف "هدنسم" يف ورسح نبا هركذ

 ع رف يراقلا لقنو اما مدع رهاظلاف «تاونس ثالث وأ نيتنسب مامإلا ةدالو دعب تام شيبح نب رز

 .ارضتخم قاحسإ نبا نع "داشرإلا" نر هيام يحلاو زااقوز هفايوو كاحجملاو ةيركع

 نوار :هلوق يف هي يبلا نع ئناه مأ نع حلاص يبأ نع كامس قيرط نم اضيأ يدذمرتلا هاور 6 ئناه مأ نع

 اذه :لاق مكر ميلاف نورخسيو ضرألا لهأ نوفذخي اوناك :لاق (؟5:توبكنعلا) ركْنملا م 2-0

 يف يوغبلا هاور ثيدحلاو :يراقلا لاقو كاس نع ةريغص يبأ نب متاح ثيدح نم هفرعن امنإ نسح ثيدح
 ركنا كيفان يف َنوُياَنَو#م :هلوق نع دو هللا لوسر تلأس :تلاق عيناه مأ نع هظفلو ءهدنسب "هريسفت"

 نوسلجي اوناك مهنأ ىوريو ءممب نورخسيو قيرطلا لهأ نوفذخي اوناك :لاق ؟نوتأي اوناك يذلا ركنملا ام :تلق

 هب ىلوأ ناك هباصأ مهيأف ؛هوفذخ ليبس رباع ممك ّرم اذإف ءىصح اهيف ةعصق مهنم لحجر لك دنعو ءمهسلاجم يف

 اوناك :دمحم نب مساقلا لاقو ءكلذب ضاق مهو .مهارد ةثالث همرغيو هحكنيو هقح اهذحأي ناك هنإ :ليقف

 قزبي ناك مالس نب هللا دبع نعو مباع فيو كحل :دهاجم لاقو ء.مهسلاجم يف نوطراضتي

 لحو «ءانحلاب عباصألا فيرطتو ,كلعلا غضم طول موق قالخأ نم ناك :لاق لوحكم نعو «ضعب ىلع مهضعب
 .ةطاوللاو ء«فذخلاو ءريفصلاو «رازإلا



 هى ام : ريسفتلا باتك

 اوناك" :لاق اك يف نوتأي اوناك يذلا ركنملا ناك ام 2 هللا لوسرل تلق
 طول موق

 ."قيرطلا لهأ نم نورخسيو «ةاصحلاو ةاونلاب سانلا نوفذخب
 نيرفاسملا 0

 يذلا سا :325 يبلا ىلع أرق هنأ :رمع نبا نع ةيطع نع ةفينح وبأ -هه.:

 و
 هام اه ب 2 2 هاماىو

 درف ؛ةْييشَوًافْعَص وف ِدَْب نم لَعَح ملهوف ٍفْعَصِدْغَب نم لع من ٍفْعَض ْنِم ْمكَقلَح

 (5 4 :مورلا) بايشلا ةوق 5 0

 ."فعض نم :لق :لاقو هيلع

 ىضم دق :لاق هللا دبع نع قورسم نع يبعشلا نع مثيهلا نع ةفينح وبأ -ه.ه

 ميدان بفك قوش جيل اها مو حس ودم هلا ةشطبلاو ناحدلا

 ؛كلعلا غضمو «ةعقرفلاو «قدانبلاب يمرلاو ءءاصحلاب فذخلا وه :ركنملا :سابع نبا لاق :"رينملا جارسلا" يفو -

 اوناك امُيُذ ةشئاع نعو «حازملو شحفلاو ,مهسلاجم يف طراضتلاو «بابسلاو «رازإلا لحو «سانلا نيب كاوسلاو

 .لمعلا كلذب مهيدان يف ةرهاجملا :ليقو ممي رب نمب ةيرحسلا :ليقو «نوباحتي
 نب لضف قيرط نم يذمرتلا ىور :خلإ ةيطع نع .ةاصحلاب سانلا نومري يأ نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب :نوفذخي

 «فعض نم :لق :لاقف (ه+:مورفر 4 بعص نم ئكقلح» 225 يبلا ىلع أرق هنأ :رمع نبا نع يقوعلا ةيطع نع قوزرم

 نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو «[1975 :مقر] هوحن قوزرم نب لضف نع رخآ قيرط نم هاورو

 .لوهجما وأ فورعملا ةغيص ىلع :أرق .ُثُ يلا نع رمع نبا نع ةيطع نع قوزرم نب لضف ثيدح
 وأ ءمهنم ئراقلاو «ءشيرق ةغل هنأل ؛هيلع ٌدرف ءاهحتفب أرق يراقلا ناكو ءاهحتفب ال داضلا مضب :فعض نم لق

 يف لاق «ناتغل فعضو فعّض :سابع نبا ريغ يأ هريغ لاقو :يراحبلا لاقو «يراقلا هلاق اذك حصفأ هنوكل

 .لقعلا يف حتفلابو ءدسجلا ف مضلاب :ليقو «شيرق ةغل مضلاو «ميمت ةغل يهو «ةزمحو مصاع ةءارق حتفلاو :"داشرإلا"
 موي :هلوقو ٠(« :ناعدلا) نيم ٍناَحُد ُءاَمَّسلا يِتأَت َمْوَي ْبِقَتْراَفط :ىلاعت هلوق يف نيروكذملا يأ خا ةشطبلاو

 نع يروثلا نع مورلا ةروس ريسفت يف [4774 :مقر] يراخبلا ىور (01:ناعدل) «ىّربكْلا َةَسْطَبْلا شب
 ةمايقلا موي ناحد ءيجي :لاقف ,ةدنك يف ثدحي لحجر امنيب :لاق ءقورسم نع ىحضلا يبأ نع شمعألاو روصنم
 بضغف ءاثكتم ناكو ؛دوعسم نبا تيتأف ءانعزفف «ماكزلا ةئيهك نمؤملا ذأي مهراصبأو نيقفانملا عامسأب ذحأيف
 هللا نإف «ملعأ ال :ملعي ال امل لوقي نأ ملعلا نم نإف ؛ملعأ هللا :لقيلف ملعي مل نمو لقيلف ملع نم :لاقف ءسلجف

 اعدف ؛مالسإلا نع اوأطبأ ًاشيرق نإو :(+:صو كَنيِفلَكَتمْلا َنِم اَنَأ اَمَو رخأ نم هيلع ْمُكَلأْسَأ اَم لقإ» لي هيبنل لاق

 - «ماظعلاو ةتيما اولكأو ءاهيف اوكله ىح ةنس مهتذخأف ءفسوي عبسك عبسب مهيلع يتعأ مهللا :لاقف كك يبلا مهيلع



 35 هللا لوسر دهع ىلع

 محرلا ةلصب انرمأت تقج دمحم اي :لاقف نايفس وبأ هءاجف ؛ناحخدلا ةئيهك ضرألاو ءامسلا نيب ام لجرلا ىريو - ١

 «نودئاع :هلوق ىلإ 00 :ناخدلا) نيب نادي ءاوحلا قد َمْوَي ٌبقئْراف# :ًارقف مهل هللا عداف اوكله دق كموق نإو

 4 ىَربكلا ةَشِطْبلا ُشطْبَن موي :ىلاعت هلوق كلذف ءمهرفك ىلإ اوداع مث ءاج اذإ ةرخآلا باذع مهنع فشكيفأ

 .ىضم دق مورلاو (:مورل) «َنوُبْيَس ا ىلإ مولا تبلغ ملاؤط ءردب موي امازلو ءردب موي (5١:ناحدلا)

 ةعونتم ظافلأب ةددعتم قرطب قورسم نع ىحضلا يبأ نع روصنمو شمعألا نع يراخبلا هاور :خلإ دهع ىلع

 نع قورسم نع ىحضلا يبأ ملسم نع شمعألا نع جرخأف ءرصتخمو ًالوطم امهريغو ناخدلاو مورلا ريسفت يف
 مل ًاشيرق نأل اذه ناك امنإ :قيرط يفو «مازللاو ؛:ةشطبلاو ءرمقلاو «مورلاو ؛ناخدلا :سمخح ىضم :لاق هللا دبع
 لحرلا لعجف «ماظعلا اولكأ نح دهجو طحق مهاصأف فسوي بسك نينسب مهيلع اعد دك يبلا ىلع اوصعتسا

 داحا ا ا رو ردا :ىلاعت هللا لزنأف «دهمللا نم ناحدلا ةئيهك اهنيبو هنيب ام ىريف ءامسلا ىلإ رظني

 رضا قمع [هللا ل وشو اي :ليقف كك هللا لوسر ىتأف :لاق 22١1١٠٠ :ناعدلا) 4ريلأ تانك اذه َناَنلا ىَشْعَي نيم

 ىلإ اوداع ةيهافرلا مهاصأ املف «نودئاع مكنإ :تلزنف اوقسف ىقستساف ءيرخج كنإ :رضمل لاق تكة فرن

 :لاق «(5١:ناحدلا)  نوُمقَتنم نإ ىَريكْلا ةَّشطَبْلا قطب موي :لجو رع هللا لزنأف «ةيهافرلا مهتباصأ نيح مهلاح

 18١[. :مقر] ردب موي ينعي

 موي نايقا نما انت ازرار و 3 هز قل ينس امن ةؤكيشما نبا :تتف ,ةشطبلاو ناحدلا يف اوفلتحا مهنأ ملعا

 نبا هراتخاو «يثوعلا ةيطعو ءكاحضلاو .يعتخنلا ميهاربإو «ةيلاعلا بأو ,دهاجمك ةعامج هيلع هقفاوو «ةمايقلا

 نمؤملا ذخأي دعب ناحدلا ةيآ ضمت مل :لاق بلاط يبأ نب يلع نع ثراحلا نع متاح يبأ نبا جرخأ نكل «ريرج

 سابع نبا ىلع تودغ :لاق ةكيلم يبأ نب هللا دبع نع اضيأ جرخأو دقني ىح رفاكلا خفنيو «ماكزلا ةئيهك

 نوكي نأ تيشحخف بنذلا وذ بكوكلا علط :اولاق :لاق ؟ :تلق ءتحبصأ ىح ةليللا تمن ام :لاقف موي تاذ

 تحبصأ يح تمن امف «ءقرط دق ناحدلا

 ةباحصلا نم ةعامج هيلع هقفاوو «نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح سابع نبا ىلإ حيحص هدانسإو :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 «ةرظتنملا تايآلا نم ناحدلا نأ ىلع ةرهاظ ةلالد هيف امم ناسحلاو حاحصلا نم ةعوفرملا ثيداحألا عم نيعباتلاو

 نبا نسق ام ىلعو ا :ناحخدلا) 44 نيبم ٍناَحَدي ُءاَمَّسلا 5 ْبَقَتْراَف :ىلاعت هلوق رهاظ وهو

 ًالايح ناك ولو ءمهمعي يأ سانلا ىشغي :هلوق اذكو ءدهجلاو عوجلا ةدش نم مهنيعأ يف هوأر لايخ وه امنإ دوعسم

 ححر هنأ رهظي هدعب امو اذه هنايب نمو ؛"يراسلا داشرإ" ف لاق اذك سانلا ىشغي :ليق امل ةكم يكرشم صخل

 .رصتحملا اذهب قيلي ال ليوط ثحبملاو «دنسملا اذه حرش يف دوعسم نبا لوق يراقلا ححصو «سابع نبا لوق



 هم ريسفتلا باتك

 لاق :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع ميهاريإ نع دامح نع ةفينح وبأ ه0

 انانإ ةاشد نَمِل تهبل مكل هللا ةبهو .مكبسك نم مكدالوأ نإ :325 هللا لوسر

 روك ذلاُءاَشيْنَملْبهَيَ
 1 (45:ىروشلا) 1

 تعم :لاق ليبق يبأ نع ةعيهل نبا نع ميهاربإ نب يكم نع ةفينح وبأ -هءال/
 يبح ا

 تعمس وقي 3ك هلل لوسر ىلوم نابوث تعمس :لوقي ينزملا نمحرلا دبع ابأ

 00000 :ةيآلا هذم؟ اهيف اهب ايندلا يل نأ بحأ ام" : :لوقي تك هللا لوسر
 اهضوع وأ اهدبب

 نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع مامإلا ىورو .دانسإلا اذهب هيبأ نع متاح يبأ نبا هاور اذك م دامح نع

 ام بيطأ نإ :ظفلب دمحأ هحرخأ ثيدحلاو ءهبسك نم هنبا نإو .هبسك نم لجرلا لكأ ام بيطأ نإ :ظفلب ةشئاع

 نباو [؟؟٠5 :مقر] هجام نباو ١١04[ :مقر] يذمرتلا هاورو ([5571/8 :مقر .10/9/؟] مكبسك نم متلكأ
 ءهبسك نم لحرلا دلو :ظفلب مكاحلا ىورو «مهلاومأ نم اولكف :يذمرتلاو نابح نبا دازو .دمحأ ظفلب نابح

 ةراتو ؛هتمع نع ةرامع نع هنأب ناطقلا نبا هلعأو "للعلا" يف متاح يبأ نبا هلقن اميف ةعرز وبأو متاح وبأ هحّحصو
 مكدالوأ نإ :ةشئاع ثيدح نم مكاحلا دنعو .هحّحصو مامإلا دنسب مكاحلا ىورو «نافرعت ال امهاتلكو .همأ نع
 .يقهيبلا هحّحصو 7١117[« :مقر 2317/؟] روكذلا ءاشي نمل بهيو ءانانإ ءاكي نانسي كل هيه
 نباو يئاسنلاو /١5[ :مقر] يذمرتلاو "هخيرات" يف يراخبلا هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق :خإ مكدالوأ نإ
 .مكبسك نم مكدالوأ نإو ,مكبسك نم متلكأ ام بيطأ نإ :ظفلب ةشئاع نع :مقر] هجام

 اولتق دق اوناك كرشلا لهأ نم ًاسان نإ امه سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يراخبلا ىور :خلإ بحأ ام
 ةرافك انلمع امل نأ انربخت ول ءنسحل هيلإ وعدتو لوقت يذلا نإ :اولاقف دن ادمحم اوتأف ءاورثكأو اونزو ءاورثكأو
 :لزنو مد م:داقرفلا (توُنَْي الَوحْلااَلَمّرَح يلا سلا نوي الو رحآ اهلها عم َوُعدَي ال َنيِذلاَوإل :لزتف
 :مقر] مه+:رمرلو «اعيمج بوُنذلا ُرِفغَ للاَن هلا ٍةَمْحَر ْنِم اوطنقَت ال ْمِهِسفنَأ ىَلَع اوفر َنيِذَلا َّيِداَبِع اي لق

 َيِداَبِع اّيإ» :ةيآلا هذمي اهيف امو ايندلا يل نأ بحأ ام :اعوفرم نابوث ثيدح نم دمحأ مامإلا دنعو ([48
 كرش نمونألإ :لاق مث كلو يبلا تكسف كرشأ فق اك وسر ا :لحر لاقف «ةيآلا هَ ىَلَع اوَُرْسأ يدل
 ال ْههِسْفْنَأ ىَلَع اوفَرْسَأ َنيِذَلا َيِداَبِع ايف : :لوقي دك هتعمس : :تلاق ديزي تنب ءامسأ نع ًاضيأ هدنعو ؛تارم ثالث

 داشرإ" يف اذك (/ 15 :مقر 5075/5 لاو ذل مس رز 4 اهيوح تيوندلا روكي انما نإ كلا همنا نم[ وطتتا

 اذه :يذمرتلا لاق .هركذ ام. اعوفرم ديزي تنب ءامسأ نع بشوح نب رهش نع يذمرتلا هجرخأو «"يراسلا

 .["711 :مقر] بشوح نب رهش نع تباث ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح



 َبوُئذلا ُرَْيهلا نإ هللا ٍةَمْحَر ْنِم اوطتقَت ال ْمِهِسْفْنَأ ىَلَع اوَُرْسأ 01000
 ١ اوسأيت ال

 ل نو و و ا لا 2
0 006 1 

 "ةلرشأ و
 نأ ١ نسايغ با نع 0 اا -ه

 هذ 0 تايزلا ناوكذ ا

 برح نبا

 01000000 مب :كرشأ نمو الإ

 ام مظعتسي الف نمآو بات اذإ ئيعملو «ءكلذك كرشأ نم :هريدقتو «ةطقاس ةفطاعلا واولا نوكي ذئنيحف «هيبنتلل "الأ"

 وهو ةيئانثتسا "الإ" نوكت نأ لمتحيو ؛حئاضفلاو حئابقلا نم امهوحنو انزلاو سفنلا لتق نم هكارشإ لاح هنم ردص

 ,ظافلألا هذي دمحأ دنع نابوث ةياور يف ةدوجوم واولا :لوقأ ءنورسفملا هركذ امل ىفخي ال امك ىلوأ لوألاو ءرهاظ

 مالك دابعلا قوقحب وأ ىلاعت هللا قوقحب ةقلعتم تناك ءاوس هب مالسإلا ىلع ةقباسلا ماثآلا عيمج طوقس يف مث

 .هعضوم يف قوتسم مالكلاو هلبق ام ّبُجَي مالسإلا :ُُق هلوق مومع نم اهوصخو دابعلا قوقح نوريثكلا نيثتساو
 نب يدع نب هللا ديبع عم تجر :لاق يرمضلا ةيمأ نب ورمع نب رفعج نع يراخبلا ىور :خلإ ةزمح لتق ال
 ناكو «معن :تلق ؟ةزمح لتق نع هلأسن يشحو يف كل له :يدع نب هللا ديبع يل لاق صم انمدق املف «رايخلا

 هيلع انفقو ىح انئجف :لاق ءتيمَح هنأك هرصق لظ يف كاذ وه :انل ليقف .هنع انلأسف ءصمح نكسي يشحو

 :هللا ديبع هل لاقف «هيلجرو هينيع الإ يشحو ىري ام «هتمامعب رجتعم هللا ديبعو :لاق «مالسلا ٌدرف انملسف ريسيب

 لاتق مأ :اه لاقي ةأرما جوزت رايخلا نب يدع نأ ملعأ ينأ الإ هللاو ال :لاق مث هيلإ رظنف :لاق ؟ئفرعتأ !يشحو اي

 ينأكلف هابأ اهتلوانف .همأ عم مالغلا كلذ تلمحف ءهل عضرتسأ تنكف ؛ةكم ًامالغ هل تدلوف ضيعلا يبأ تنب
 لتق ةزمح نإ معن :لاق ؟ةزمح لتقب انربخت الأ :لاق مث ,ههجحو نع هللا ديبع فشكف :لاق ءكيمدق ىلإ ترظن

 نأ املف :لاق ءرح تنأف يمعب ةزمح تلتق نإ :معطم نب ريبج يالوم يل لاقف «ردبب رايخلا نب يدع نب ةميعط
 لاتقلل اوفطصا املف «لاتقلا ىلإ سانلا عم تجرح داو هنيبو هنيب دحأ لابي لبج نينيعو «نينيع ماع سانلا جرح

 ةعطقم رامغأ مأ نبا اي !عابس اي :لاقف « «بلطملا دبع نب ةزمح هيلإ جرحخف :لاق ؟زرابم نم له :لاقف عابس جرح

 املف ؛ةررخص تحت ةزمحل ُتئَمكو :لاق ءبهاذلا سمأك ناكف هيلع دش مث :لاق كلك هلوسرو هللا داحتأ !روظبلا

 سانلا عجر املف «هب دهعلا كاذ ناكف :لاق «هيكرو نيب نم تجرح ىح هتنث يف اهعضأف برحب هتيمر م اند

 - ءالوسر دك هلل لوسر ىلإ اولسرأف «فئاطلا ىلإ تجرح مث ؛مالسإلا اهيف اشف يح ةكمي تمقأف (مهعم تعجر



 < ةا/ ريسفتلا باتك

 َمَم َنوُعدَي ال نيِذلاَو# : ىلاعت هللا نع لوقت كتعمس دقو ؛مالسإلا هبلق يف عقو دق هنأ
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 # َقَحْلاي الا َمَرَح يبتلا سفتلا َنوُلْعََي لَو َرحآ اهلها
 ١ :ناقرفلا) 54(

 - أ :لاق ينأر املف كتي هللا لوسر ىلع تمدق ىح مهعم تحرخف :لاق ؛لسرلا جيهي ال هنإ :يل ليقف
 بيغت نأ عيطتست لهف :لاق ,ءكغلب دق ام رمألا نم ناك دق :تلق ؟ةزمح تلتق تنأ :لاق «معن :تلق ؟يشح

 ةمليسم ىلإ نجرخأل :تلق «باذكلا ةمليسم جرحف ٌدُكُي هللا لوسر ضبق املف ءتحرخف :لاق ؟نيع كهحجو
 هنأك رادج ةملث يف مئاق لحجر اذإف ,ناك ام هرمأ نم ناكف سانلا عم تحرخف :لاق «ةزمح هب ئفاكأف هلتقأ يلعل

 لحجر هيلإ بثوو :لاق «هيفتك نيب نم تحرخ يح هبيدث نيب اهعضأف يبرحب هتيمرف :لاق ءسأرلا رئاث قروأ لمج
 نب هللا دبع عمس هنأ راسي نب ناميلس ينربخأف :لضفلا نب هللا دبع لاق ؛هتماه ىلع فيسلاب هبرضف راصنألا نم

 :مقر] دوسألا دبعلا هلتق نينمؤملا ريمأو :تيب رهظ ىلع ةيراج تلاقف :لوقي رمع 40177[.
 روصنم يئثدح :لاق نايفس نع ىيي انثدح :لاق ددسم قيرط نم يراخبلا ىور ا نوعدي ال نيدلاو

 تلثس :لاق هللا دبع نع لئاو يبأ نع لصاو ٍنثدحو :لاق ح هللا دبع نع ةريسم يبأ نع لئاو يبأ نع ناميلسو
 نأ م :لاق ؟يأ مث :تلق لع هوم اد ب لكك نأ :لاق ؟ربكأ هللا دنع بنذلا يأ 25 هللا لوسر لكس وأ

 اقيدصت ةيآلا هذه تلزنو :لاق «كراح ةليلحب ارت نأ م :لاق ؟يأ مث :تلق ءكعم معطي نأ ةيشح كدلو ل أتقت

 توري الَو ّقَحْلاب الإ هللا َمَدَح يتلا هريدنلا نولتتي هو و21 اهلإ ثلا هن نوعي ل نيدلا وزو 355 هيا لور وقل
 :مقر] (57/8 :ناقرفلا) ١كلاة[.

 سيلو «(4؟:ءاسلا مَنهَح ُةَؤاَرَحف ًادّمَعتم ًامْؤُم لي َْمَول :ءاسنلا ةروس يف ىلاعت لاق :خإ سفنلا نولتقي الو

 لد كاران احلام دعا َلِمَعَو َنَمآَو بان نم الإ :اهيف ىلاعت هللا لاق ذإ ؛ةيآلا هذه فالخب بئاتلا ءانثتسا اهيف

 ا ا ا ا ا يف سابع نبا نعف «(7.:ناقرفلا) «ِتاَنَسَح ْمِهِتاَكيس هللا

 نب ديعس لأس هنأ ةزبإ 0 ينربخأ :لاق مهربخأ جيرج نبا نأ تسب اك انربخنأ :لاق ىسوم
 َسْفّنلا َنوُلُتَقَي الّو# هيلع تأرقف ؟ةبوت نم ًادمعتم انمؤم لتق نمل له ريبح ١ (ه:ناقرفلا) يّقَحْلاب الإ هللا مدح ىتل

 ءاسنلا ةروس يف يلا ةيندم ةبآ اهتخسن هارأ ةيكم هذه :لاقف «يلع اقأرق امك سابع نبا ىلع ارق :ديعس لاف

 انثدح :لاق سايإ يبأ نب مد نادل ىرخا ةياوز يفو «(9:ءاسنلا) هادَّمَعَتُم ًانم ْوُم ْلُثَقَي ْنَمَوظ :ىلاعت هلوق وهو

 (98:ءاسنلا) مسه ُةٌواَرَجَفل :ىلاعت هلوق نع نابع قبا تلاس :لاق ريبج نب ديعس نع روصنم انثدح :لاق «ةبعش

 :لاق «(08:ناقرفلا) هيَسفتلا َنوُلَُمَي الو َرَحآ ًاهلإ هللا َعَم َنوُعْدَي ال َنيِذَلاَو» هركذ لح هلوق نعو «هل ةبوت ال :لاق
 فرع يذلا لجرلا قح يفف ىرخألا ةيآلا امأو ,ةكم لهأ نم كرشلا لهأ قح يف نعي ةيلهاجلا يف هذه تناك

 تاياورلا هذه يف ام لصاح :"حتفلا" يف لاق «[4777 :مقر] هل ةبوت ال منهج هؤازجف ًادمعتم انمؤم لتق مث مالسإلا -



 "< هم 1 ش ريسفتلا باتك

 كاناَهُم هيف دلَيَو ِةَماَيقْلا َمْوَي ُباْذَعْلا ُهَل ْفَعاضَي اهنا نايت ع مود ال
 1 254 :ناقرفلا) همنإ ءازج

 هل لق !دمحم اي :لاقف «ليئربج لزنف :لاق ؟ةصخخر يل لهف ءاعيمج نهتلعف دق ينإف

 ذأ داكار دوا دك هيو او 11 012 كي راد اهنراط رق نايك كاوا 7

 ةقح اللا ةّمباسلا

 ...:يشحو لاق ؛هيلع تأرق املف ءهذمي دك هللا لوسر لسرأف :لاق «ًاميِجَرًاروفَغ
 7٠١( :ناقرفلا)

 ءافلتخم امهلحم لعجي ةراتو ءامهادحإ خسنب مزحي كلذلف دحاو لحم يف نيتيآلا لعجي ةرات ناك سابع نبا نأ -

 ريثكو ءأدمعتم لتقلا نمؤملا ةرشابم اهنم صحم ناقرفلا ةروس يف يلا ةيآلا مومع نأب هيمالك نيب عمجلا نكميو

 خسنلاب لاق هنأ نم ىلوأو «ضقانتلا ىلع همالك لمح نم ىلوأ اذهو ءصيصختلا ىلع خسنلا نوقلطي فلسلا نم
 ظيلغتلا ىلع هنم روهمجلا هلمحو ءهل ةبوت ال ادمعتم انمؤم لتق اذإ نمؤملا نأب لوقلا هنع روهشملاو ؛هنع عجر مث

 ال :سابع نبا لاق فيك هنأ هيلع شقاني الف ًاليلد كرشلا وحمب كيهانو يوتا لاف يور تدر ياحلو

 #ِهِداَبِع ْنَع ةَبْوتلا ل ا وه هللا نأ :لاقو 2( 1 :رونلا) باعيِمَج هللا ىلإ اوُبوُنَو# :لجو ّرع لاقو «لتاقلل ةبوت

 .ةبوتلا بوجو ىلع ةمألا عمجأو ٠١( 4:ةبوتلا)
 تادعلا' هل نعاطي عمو نسا نعم قف اننفأل 4"اناثآ قلي" :هلوق نم لدب فعاضي :خلإ باذعلا هل فعاضي

 ىلع عفرلاب "فعاضي" مصاع أرقو ءاعيمج يصاعملاو كرشلا ىلع بذعي كرشلا عم يصاعملا بكترا اذإ كرشملا نأ

 :هلوق نم ًالدب مزحلاب نوقابلا أرقو ؛باذعلا هل فعاضي :ليقف «ماثألا يقل ام :لوقي ًالئاق نأك ًاماثأ قلي ريسفت
 «باذعلا هل فعضي نآرقيو «نيعلا ناددشيو «فلألا نافذحي رماع نباو ريثك نباو «ءازجلا ىلع مورحب هنأل ؛قلي

 .مزجلاب نوقابلاو «فانيتسالا ىلع عفرلاب دلخم :رماع نبا أرقو «ًاليلذ "ًاناهم" رانلا يف يأ "هيف دلخيو" :هلوق
 ىمس حلإ كرشلا لهأ نم ًاسان نإ :سابع نبا ثيدح ريسفت يف "يراسلا داشرإ" يف لاق :لإ يشحو لاق

 :اضيأ "داشرإلا" يف لاقو ءرخآ هجو نم سابع نبا نع يناربطلا دنع وه اذكو ءبرح نب يشحو مهنم يدقاولا
 ؛ةماع نيملسملل يه :لاقف ءيشحو باصأ ام انبصأ انإ !هللا لوسر اي :سانلا لاقف ءبرح نب يشحو ملسأ املو

 ه5 ةرمح لتاق يشحو يف تلزن اهنأ امك سابع نبا نع حابر يبأ نب ءاطع ىورو :"رينملا جارس ريسفت" يف لاقو
 وأ لتق نم نأ معزت تنأو كنيد ىلإ نوعدت فيك هيلإ لسرأف «مالسإلا ىلإ هوعدي 2 يبنلا هيلإ ثعب نيح
 الإ ىلاعتو هناحبس هللا لزنأف هلك كلذ تلعف دق انإو «ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي ًاماثأ قلي نز وأ كرشأ
 ؟كلذ ريغ لهف «هيلع ردقأ ال يلعل ديدش طرش اذه :يشحو لاقف :عرم) كُكاحِلاَص المع لمعو هاو نات ْنَم

 يف دعب ينارأ 0 ْنَمِل َتِلَذ وام ُرَِْيَو هب َكَرْشُي نأ فَي الهلا نإط :ىلاعت هللا لزنأف

 هارت ارسال ييح لأ لها وفرما َنيِذْلا َيِداَبِع اَي لق :ىلاعت هللا لزنأف ؟ال مأ يل رفغيأ يردأ الف ةهبش

 .ةماع ل لب :لاق ؟ةصاخ هل اذه :نوملسملا لاقف ءملسأف ءاجف اذه معن :لاق «(ه+:رمزلا)



 548 ريسفتلا باتك

 ال مأ احلاص ًالمع لمعأ نأ ققحأ الو ءام َنآ ال نأ ىشحأو ءاطورش ةيآلا هذه يف نإ

 قع ال هللا َنِإ» ةيآلا هذهب ليئربح لزنف 1 دمع اب دع سيلا هيك كدعبب
 يوارلا

 ةيالا وو لاق عل نق كل والاد روي

 7 (4/7 :ءاسنلا)
 هب كّرشي ا كا :لوقي هنإ :لاق هل تأرق املف :لاق يشحو ىلإ ثعبو

 ا ا ءاَشَي ْنَمِل َكِلذ َنوُداَم ُرِفْعَيَو
 (18 :ءاسنلا)

 دي اوناك نيبلسلا نمي رهتو: ديلولا نب .ةيلولاو ةعيبرو نيني شاعبق ةيآلا هده كارت: لاق تاع نبا نع يورو
 اوك رت أ ءاوشلسا دق اذبأ الدع الو افرض ءالؤه نم هللا لبقي ال :لوقن انكو ءاونتتفاف اوبذعو اونتف مث اوملسأ

 نب شايع ىلإ اهثعب مث هديب شف ٍباطخلا نب رمع اهبتكف تايآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «هيف اوبذع باذعب مهنيد

 ءاش نم لوزنلا ضرعم يف رخأ ًاهوجو ركذو ءاورحاهو اوملسأف رفنلا كئلوأ ىلإو ديلولا نب ديلولاو ةعيبر يبأ
 لِ :ىلاعت هلوق يف امك ماعلاو نيبملا نع خارتب صيصختلاو نايبلا زوجي هنأ رهظي يشحو ةصق نمو «هيلإ عجريلف

 َنِيبَتَي ىَتَح» :هلوق دعب هلوزنب رجفلا نم :ىلاعت هلوق يف لاقي ام ليبقلا اذه نموا 4(! ٠ :ناقرفلا) #نَمآَو بات ْنَم
 مدع ىلع رثكألاو «نييلوصألا نيب اهيف فلتخم ةلأسم هذهو «(187:ةرقبلا) «(ِدَّوْسَأْلا ِطْيَحْلا َّنِم ُضيبَأْلا ١ طِيَحْلا ُمُكَل
 .هدعب ام ىلع عالطا ريغ نم هلبق ام, لكشتساف ايشحو غلب ام ءانثتسالا نأ دعبي ال هنإ :انهه ليق اذلو ؛هزاوجح

 برحو قاحسإ هانبا هنع ىور «صمحب تامو ماشلاب لزنو :يشحو ةمجرت يف ثيدحلا مت دعب يراقلا لاقو
 ةاوز نمكلا :ق اقيرغ هحامادلا نع وكت تيك هروح زتاقل بحعأ :لؤقي ناك تيسملا نب دعس قو ءايعروخو
 «ناؤيدلا نم علخ نيح رمخلا يف دحُي لزي مل ًايشحو نأ غلب :ماشه نبا لاقو «نيخيشلا طرش ىلع ئطقرادلا
 ريسلا بتك يف ةمليسم ةصق ليصفتو ءاذه ةزمح لتاق عديل نكي مل هللا نأ تملع دقل :لوقي رمع ناكف

 مالسإلا دعب ه5 هآر امو ُدلُك يبلا ىأر ام هنأ رهاظلاو :ًاضيأ لاقو :ةروهشم ثيدحلا بابرأ دنعو :ةروطسم
 نب يشحو :"بيرقتلا" يف رجح نبا لاق :لوقأ .مالعألا ضعبل ةحماسم مهعم هركذف ماركلا ةباحصلا نم دعي الف

 امب تامو صمح لزن يباحص - ميملاو نيتلمهملا حتفب - ةمسد ابأ نيكي هلبق يذلا دح يصمحلا يشبحلا برع

 ةبحصلا يف فالتحالا ركذي ملو «لاحرلا ءامسأ ىحر هيلع رودت ربتعم باتك "بيرقتلا" اذهو 74٠٠[« :مقر]

 لب ةيباحصلا يف طرش ريغ رصبلاب ةيؤرلا نأ ىلع لاجرلاو ثيدحلا يف هبعك ولع عم يراقلا لوق نيأف ءاضيأ
 .رخآ رمأ هتلادع يف مالكلا معن «ةيرم الب تباث وهو .هعضوم يف ققح امك ةرم ءاقللا درجب اهيفكي

 .هتارونمو هتالمكم نم هنأ ردي لو هنكر وأ نامبإلا ةحص طرش لمعلا حالص نأ معز هلعل خا اطورش

 .امي ةداتعم تاوهشلا يف ةكمهنم ةقيرغ ًةرامأ تناك هسفن نأل ؛تاحلا ملا يهو طورشلاب يأ :اهب يآ ال



 55٠ ريسفتلا باتك

 رفغيو :ةيآلا تناك ولو «ةرفغملا يف ءاش نإ هتيشم يف نوكأ ال نأ يلعل يردأ ال انأو

 ؟ةمحم اي كلذ نم عسوأ ءيش كدنع له شلل ٍناك ءءاشي نمل لقي ملو كلذ نود ام

 هدحلو وا وسل هل انهيشلا ىلع ودك 0000 :ةيآلا هذه ليئربج لزنف

 ور يكل لاف يحتل وسلا 5101 ايم ترادلو فقل ال0 0 ل

 لسرأف «ملسأ مث 0 :لاق هيلع تأرق املف ءيشحو ىلإ اب ثعبو

 لسرأف ةفاناقل د كءاسملما قاف !دنلا لوشن :لاقف 5 هللا لوسر ىلإ

 ةزمح لتاق نم ئييع ًالمأ نأ عيطتسأ ال نإف كهجو نبع راو نأ دك هللا لوسر هيلإ

 ةطلبسم ني" 105 هللا لويبر. لإ ةيلينس نك قع تنوي كسلا لاق" ماع
 ضرألا فصن يلف ضرألا يف تكرشأ دقف :دعب امأ هللا لوسر دمحم ىلإ هللا لوسر

 رمألا يف :ةياور قو

 د ا لوس ل مدقف :لاق ؛"نودتعي موق ًاشيرق نأ ريغ اهفصن شيرقلو
 دادتعالاب اهلك توديري

 نالوسر اهكنأ لول :نيلوسرلل لاق «باتكلا ٌدكُك هللا لوسر ىلع ئرق املف «نالجر

 نم «ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكا" :لاقف «بلاط يبأ نب يلعب اعد مث «ا <لعتل
 , هدا تقي ا) لوشرلاو

 ضرألا نإف :دعب امأ ءىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا «باذكلا ةمليسم ىلإ هللا لوسر دمحم

 5 دمع انديس حلق للا كصوت يقفل" ةيقانلاو فدانا ىو اءاطتم ورب هكر ويحل

 017000 عاردملا جرحخأ دك هللا لوسر ىلإ ةمليسم بتك ام ايشحو غلب املف :لاق

 رفغي ال هنإف ءاقافتا رفكلا بنذلا لمشي ال اذكو «عامجإلاب ًاضيأ هيف ربتعي ةيشملا ديق :خلإ اعيمج تونذلا رِفْغَي
 .رفكلا ريغ ةبوت البو ءاقلطم هتبوت عم ءاشي نمل بونذلا عيمج رفغي هنأ اهانعمف «ةمكحملا ةحيرصلا صوصنلاب ًاعطق ةبوت الب

 .امهنم جيرختلا ىلإ ةجاح الف الوطمو الصفم ننسلاو حاحصلا يف ةيورم ةلسارملاو ةبتاكملا هذه :خلإ بتكا

 يذلا :ليقو «ةزمح امب لتق يلا ةبرحلا هب ٍنيعيو ؛عردلا ةلآ هب دارملاو ,عادرملا هنأ رهظألا :يراقلا لاق :عاردملا

 .ريصقلا حمرلا نيعم. فاقف فلأف ةلمهم ءارف ةمجعم ياز نوكسف ميم رسكب قارزملا وه مامإلا ديناسم يف



 .ةماميلا موي هلتق يح كلذ مزع ىلع لزي ملف «ةمليسم لتقب مهو هلقصف
 : دصف هددح

 و هيك :لاق («د وعسم نبا باحصأ نم ءارعزلا يبأ نع ةملس نع ةفينح وبأ 8
 اهيف ىقبي ال يح رانلا نم نامإلا لهأ نم نيعافشب نجرخيل" دل هللا لوسر لاق ءاا 5 ع 1 " هللوص ا 7
 اي كو ا يف كك اع ىف
 ىَّتَح ني موي عم ضوخن 3 اًمف * كانا للا ندك اك يطال 36 هلا

 تول

 © نيعف ةاشلا ةعافش 25 3
 (4غ8- ؟١:رثدملا)

 نم ينوكلا ءئناه نب هللا دبع ربكألا 3 ءارعزلا يأ .هذه ىبرحب سانلا رشو سانلا ريخ تلتق :لاقو :حل ! هلتق

 نبا وأ ءلسرم وهف ءارعزلا وبأ :لاق .رماع نبا وأ ورمع نب ورمع :حرشلا شماوه قو «يدنع اذه ةيناثلا
 ظ .ةيتآلا ةياورلا ريشت هيلإو يناثلا رهاظلاو ءدنسم وهف دوعسم
 مث «ليربح :ةعبرأ عبار كك مكيبن عفشي : هنو داوعشم: ني: هللا اكيغ لاق :"رينملا جارس ريسفت" يف لاق ل ىقبي ال

 لاقي منهح يف ىقييو .ءادهشلا مث ,نوقيدصلا مث «نويينلا مث ةكئالملا مث نك مكيبن مث ءىسيعو ,ىسوم مث ؛ميهاربإ
 0 :ىلاعت هلوق ىلإ ©ن ديلا يطل كن لو نياصملا نو كلل ل اولاق تست ف كَكَلَس اَمإ» :مهل
 لص هنأ ًاضيفتسم اضيفتسم حاحصلاب درو نكل .منهج ف نيذلا ءالؤهف :ه#ذ دوعسم نب هللا دبع لاق «(؛8:رثدملا) َنيعفاشلا

 ,رئابكلا لهأ دولخ مدعو ةعافشلا باب يف ثيداحألا مث ؛ةكئالملا ىلع نومدقم نييبنلا نأو ءعفشم لوأو عفاش لوأ
 ًأرصتخمو ًالوطم حاحصلا باحصأ اهاور دق «ريهاشم وأ اداحآ اهليصافت ناك نإو «ةرتاوتم رانلاب مهضعب بيذعتو
 ةنسلا لهأ دقتعم وهو «يراقلا هلاق ام ىلع "ةرخآلا لاوحأ يف ةرفاسلا رودبلا" يف يطويسلا لالحلا اهركذ دقو
 يف دلخي الف نانحلا نولحدي مث ,نامزلا نم ةدم نارينلا باذع نم مهل دبال نامبإلا لهأ قاسف نم ةعامج نأ ةعامجلاو

 كنق ار كلذ دوذام ةوفيواوب كوخ ناري النا نإ :ىلاعت هلوق نم دافتسم هلك اذهو «رافكلا فئاوط ريغ رانلا

 لوق داسف ىلعو «رانلا يف رئابكلا لهأ ديلختب نولوقي ثيح ةلزتعملو جراوخلا لوق نالطب ىلع لدف (؛م:ءاسنلا)

 انمامإ داقتعا ةحص نيبت اذهيو ءراجفلاو قاسفلا نم ناك نإو رانلا لحدي مل هللا الإ هلإ ال :لاق نم نإ :ةئجرملا

 ىلإ هبسن نم داسف رهظ اذكو :لوقأ .يراقلا لاق اذك مدقت ام ىلع ةئحرملا ىلإ هبسن نم لوق نالطبو ءمظعألا
 .رهاظ وهو ةيهقفلا عورفلا يف هنوغبيو مهمامإ ةلزتعملا هلعج ىح لازتعالا
 .ةلطابلا لاوقألا يف عرشن :ضوخغ .ماعطإلاو ةالصلا مهتداع نيذلا نيملسملا :نيلصملا
 .رافك مهنأل ؛ةعافش مه سيل :مهعفنت امف



 00 ىلاعت 000 :لاق دوعسم نبا نع ةياور قو

 مهنم قاسفلا ضعب مهو

 هل اولاق رمش ف ةةكَكَلَس ام :ىلاعتو يسار ااوباو ياا وعألا دب
 ةيآلا هذه ف يأ

 .«َنيفَّشلا» ىلإ َنيِضئاَحْلاَعَم ضوُحَن اَنكَو َنيِكْسِمْلا ٌحعطُن ُكَنَْلَو َنيَلَصُملا َنِم
 ل ل ل ل -هآل

 2 لو نمل نيت زل اولاد دن ف حكت اذ نياشبللا هذح ين نك نعل

 4 َنيِعفاَسلا ةءانش بِهَعفن مفي ىلإ نيكْسمْلا حِعطت

 اهنم ةنس نونامت بقحلا :لاق حلاص يبأ نع مصاع نع هيبأ نع دامح -هآ١١

 _ .ايندلا مايأ ددع مايأ ةتس نامسلا ناوكذ ىلع فوق ' 0

 .دوعسم نبا نع ءارعزلا يبأ نع ةملسلا نع :حرشلا ةخسن يف ام باوصلاو ءانتخسن يف اذكه :ليهك

 .امهريغ وأ ؛ةءارقلا ف مامإلا وأ «بيلك نبا امإ :مصاع

 :ارهش رشع انثآ ةنس لك «ةنس نونامث وهو (؟0:أبنلا) كاباقحأ اًهيف نينبالا# :ىلاعت هلوق يف هعمج عقاولا يأ ا بقحلا

 ةثالث باقحألا :دهاحم لاقو .دتد بلاط يبأ نب يلع نع كلذ يور «ةنس فلأ موي لك ءاموي نوثالث رهش لك
 ٌنافأ# اهتخسن ةحوسنم ةيآلا هذهو :لاق «ةنس فلأ رشع ةعبس دحاولا بقحلا :نابح نب لتاقم لاقو اع نوعبرأو

 لقن مث :”ريبكلا ريسفتلا" فو ءلكشم رابحألا يف خسنلا :لوقأ ."جارسلا ريسفت" يف اذك (.:ابنل) «اباذع َِ كد 7

 عضب دحاولا بقحلا :ًاباقحأ :هلوق يف سابع نبا نع لتاقمو يبلكلاو ءاطع لاق :اهدحأ ءهوحو هيف نيرسفملا نع

 :اعوفرم نسمع نيا قووب اذه >وضو,/ءانندلا مايأ نم ةن نقلا عويلاو:ءاموي ترثمو" هاه كالا ةنيبلاو ةنس كوتاقو
 مويلاو ءاموي نوثالث رهشلاو ءارهش رشع انثا ةنسلاو ءةنس ةئام بقحلا :لاقف هد ايلع يرحهلا لاله لأس :اهيناثو
 مويلا ةنس فلأ نوعبس دحاولا بقحلا نكلو ؟يه ام دحأ يردي ال باقحألا :ءّد نسحلا لاق :اهئلاثو «ةنس فلأ

 .هوجوب رافكلا باذع ةدم يهانت هنم مهوتي امع يزارلا مامإلا باحأ مث .نودعت امم ةنس فلأك اهنم

 ول يذلا ها :هناحبس هلوق نم موهفملا ايندلا لوصأ قلخ مايأ ددع دارأ هلعل :يراقلا لاق | مايأ ةتس

 تبث دقف «لباقلا ىلإ ةبسنلاب ىضم ام رابتعاب ايندلا مايأ ددع مايأ ةتس وأ (ه6:فارعألا) ماي ةَّنس يف َضْرَأْلاَو ِتاَواَمَّسلا

 ةعبس اهيف ثبل نم نينمؤملا ةاصع نم رانلا نم جرخي نم رخآ نأو «ةنس كلا يك مايأ ةعبس ايندلا رمع نأ

 - يذلا فلألا دعب ةرشع ىنثا ةنس يف نآلا نحن انإف ءاهيف رسك رابتعا نم دبالف اذه عمو ءايندلا رمع ةنس فالآ



 ل
 ا 55006

 11 ا
 يطويسلا انخياشم خيش هققح امك فالآ ةينامث نوكي نأ مزليف الإو «ةئامسمح نع زواجتي ال معن ؛عباسلا وه <
 ؛حاحصلا يف سيل ام اميسالو ةينظ رومأ داحآلا رابخأ :لوقأ ."فلألا ةمألا هذه ةزواحم ف فشكلا" ةلاسر يف

 «ةمزاحلا عطاوقلاب تبثي مل ئيمخت رمأ التل مدآ وأ ءايندلا قلخ ودب نم نماث وأ عباس فلأ اذه نأ نييعت اذكو

 وهام ىرن ال نحنو نادقملا اذه نم بيرق هيف نحن يذلا اذهو فيك ًاضيأ ةئامسمح نع ةزواحملا مدعب مزحي الف
 .رادقملا اذهب نيقثاو روصلاب ايندلا ءانفب مرحب نأ ًالضف ًاضيأ ىربكلا طارشألا نم

 قئعملاو . "هللا الإ هلإ ال"ب يأ :سابع نبا لاقف ."ئسحلا" يف فلتحاو : "رينملا جارس" يف لاق : هللا الإ هلإ هيل

 لام ءاطعإ رفكلا عم عفني يأ هنأل «كلذو «ئسحلا هل تلصح ةوبنلاو ديحوتلاب قدصو ىقتاو ىطعأ نم امأو

 هلوق يف دوعوملا فالخإلابو «تادابعلا ضئارفب ئئسحلل رخأ ريسافت انههو «"ريبكلا" يف اذك «مراحم ءاقتا الو

 اذك «ةنسح ةلصخ لكبو هللا دوعوبو ةنحلابو باوثلابو «مة:ابس) 4هَفلْحُي َرُهَف ِءْيَش نم ْمُتقفْنَأ امو :ىلاعت
 يملسلا نمحرلا دبع وبأ هراتحاو :ثيدحلا ريسفت يف يراقلا لاق ءمهريغو لافقو ةداتقو دهاحجم نع لقن

 .سابع نبا نع ةيطع ةياور يضصو «كاحضلاو



 ةيصولا ماكحأ نايب 554 ضئارفلاو اياصولا باتك

 ضلئارفلاو اياصولا تاعك

 |[ةيصولا ماكحأ نايبإ

 لخد :لاق صاقو يبأ نب دعس نع هيبأ نع ءاطع نع ةفينح وبأ )١١(  هآإ +
 بئاسلا نبأ

 ا ؟هلك يلام. يصوأ !هللا لوسر اي :تلقف ءضرم يف دوعي دك يبلا يلع
 يضرم يف يندوعي :ةخسن قو

 .هنع يبهولا دلاخ نب دمحمو دايز نب نسحلا هاورو «مامإلا نع "راثآلا" يف دمحم هاور اذك :خلإ ىلع لخد

 قيرط نمو «مامإلا نع تايزلا بيبح نب ةزمحو هللا دبع نب ىيي نب ليعامسإ قيرط نم يثراحلا هاورو «نورخآو

 دبع قيرط نمو «هيبأ نع هلم ةفينح يبأ نب دامح قيرط نمو: هنع نسحلا نب دمحم نع يراخبلا صفح نب دمحأ
 قيرط نمو «هنع فسوي يبأ نع ينارهزلا دواد نب ناميلس قيرط نمو «مامإلا نع ورمع نب دسأو دلاح نب زيزعلا
 ةحلط هاورو «سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريح ريخب كلهأ عدت نأ كنإ :هيف دازو «هنع ريبزلا نب هللا دبع

 نب دمحم قيرط نم ورسح نبا هاورو «مامإلا نع نسحلا نب دمحم نع دقاو نب نمحرلا دبع قيرط نم لدعلا
 .هنع دايز نب نسحلا نع عاجش

 يل دا ا يبا ىو درعا نع عا طلال قاحسإ قيرط نم ىينانشألا هاورو

 ةقث بئاسلا نب ءاطعو ءهركذف دعس لاق :لاق ؛نم“رلا دبع يبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع ليضف نب دمحم قيرط نم
 الو «نيعم نبا هرقأو « حيحص وهف ًاكيلق هنم عم نم :دمحأ لاقو «ةقث :بوي أ لاقو «هريغب ًانورقم يراخبلا هل جرخأ

 نع امهريغو سنويو كلام قيرط نم ةتسلا هجرحأو «ةقث-ٍقوك بئاسلا هوبأو ءاهيلق عمس نمم ةفينح ابأ نأ ةيرم
 ءظافلأو قرط ثيدحللو «حتفلا ماع يواحطلا دنعو عادولا ةجح ماع يف هوحن دعس هيبأ نع رماع نع يرهزلا
 دبع نب ديمح بهذ هيلإو «ريثك هنإ :لاق هنأل ؛ثلثلا نع ةيصولا يف رصقي نأ يغبني هنأ ىلإ هذ سابع نبا بهذو

 اين ولو اف ثلثلا نع رصقلا ىلإ هدشرأل الإو ءدعس ةصق هيفاني هنأب بيحأو «ةفئاطو يريمحلا نمحرلا

 طسو ثلثلا :رمع لاق :لاقف ةيصولا نع لثس هنأ رمع نبا ثيدح نم "هننس ' يف يقهيبلا هاور ام ًاضيأ هدريو

 دعس نع ةنييع نب نايفس قيرط نم يراخبلا هجرخأ ١557[2 :مقر «(3559/5] ططش الو سخب ال لاملا نم

 نأ هركي وهو ةكمب انأو يندوعي 22 يبلا ءاح :لاق همم 05 صاقوب يأ نيلمش هيأ نع دعس نب رباع نع عار نبا

 :تلق ال :لاق ؟هلك يلا يصوأ !هللا لور آي تلق ءارفغ هنأ هللا محري :لاق ءاهنم رحاه ىلا ضرألاب تومب

 ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو عدت نإ كنإ ريثك ثلثلاو ثلثلاف :لاق ؟ثلثلا :تلق ءال :لاق ؟رطشلاف

 نأ هللا ىسعو «كتأرما يف ىلإ اهعفرت ةمقللا ح ةقدص اهإف ةقفن نم تقفنأ امهم كنإو ,مهيديأ ف سانلا نوففكتي

 - ءاضيأ رئانحلا يف هجرخأو 5 :مقر] ةنبا الإ ذئموي هل نكي ملو ءنورخآ كب رضيو سانلا كب عفتنيف .كعفري



 ةيصولا ماكحأ نايب 56م ضئارفلاو اياصولا باتك

 كلهأ عدت ال ريثك ثلثلاو" :لاق ؟هثلثف :تلق "ال" :لاق ؟هفصنف :تلق "ال" :لاق
 هلل :ةححسن قو م وو

 :لاق دوعي دعس ىلع لخد 2ع هللا لوس نأ -ةياؤزا قو." سانلا :قوففكتي

 :لاق يح هصقاني د هللا لوسر لزي ملف هلك يلا تيصوأ معن :لاق "؟تيصوأ"
 لحد :لاق دعس نع هدج نع هيبأ نع ءاطع نع :ةياور يفو «"ريثك ثلئلاو ثلثلا"

 :تلق ,"ال" :لاق ؟هلك يلام, يصوأ !هللا لوسر اي :تلقف «يدوعي هلك هللا لوسر
 كلهأ عدت نأ «ريثك ثلثلاو ثلئلابف" :لاق ؟ثلئلابف :تلق ,"ال" :لاق ؟فصنلابف

 ."سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ريخب

 كري ل" لاك ف ا لوسر. نأ ةرباقم نع رولا ىنأ نع ةنيه ولأ ت4
 . ' هتمأ وأ هدبع نوكي نأ الإ ينارصنلا ملسملا

 ضئارفلاو بطلاو ةرجحملاو تاوعدلاو يزاغملا يف ًاضيأ فلوملا هحرحأ ثيدحلا اذهو :"يراسلا داشرإ" يف لاق -
 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ اذكو ءاياصولا يف ملسمو «تاقفنلاو اياصولاو

 مث «هيثلثب مث .هلكب :اهضعب يفو «ثلثلاب مث ,فصنلاب مث «لاملا لكب ءادتبالا تاياورلا ضعب يف :خإ ال لاق

 قيرط نم اياصولا يف يئاسنلا هاورو «ثلثلاب مث م «نيئلثلاب ءادتبالا :اهضعب فو «ثلثلاب مث «ءفصنلاب

 :تلق ؟تيصوأ :لاقف :هيفو. صاقو يبأ نب دعس نع نمحرلا دبع يبأ نع انهه مامإلا خيش بئاسلا نب ءاطع
 امف رشعلاب صوأ :لاق «ءاينغأ مه :لاق ؟كدلول تكرت ام :لاق «هللا ليبس يف هلك يلام. :تلق ؟مكب :لاق «معن

 دعس هيبأ نع رماع نع يرهزلا قيرط نمو «ريبك وأ ريثك ثلئلاو ثلثلاب صوأ :لاق تح :لوقأو «لوقي لاز
 نع ميهاربإ نب دعس نع رعسم قيرط نمو «هيبأ نع رماع هلاخخ نع ميهاربإ نب دعس نع نايفس قيرط نمو
 ,دعس نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نمو «هيبأ نع رماع نع رامسم نب ريكب قيرط نمو دعس لآ ضعب
 دواد وبأ هاورو ء«صاقو يبأ نب دعس هيبأ نع دعس نب دمحم نع ريبج نب سنوي قيرط نمو ؛ةشئاع نعو
 هنم رثكأ يف ال هتحت امف ثلثلا يف الإ ذفنت ال ةيصولا نأ رهظ انهه نمو «ةعونتم ظافلأب هحام نباو يذمرتلاو

 :لاق هن هللا لوسر نأل ؛عبرلا ىلإ سانلا ضغ ول :لاق حاحصلا يف ام ىلع سابع نبا نع يور لب «هقوف امو
 نيسحلا نب يلع قيرط نم يراخبلا ىور :خلإ ملسملا ثري ال 7577١[. :مقر] ريبك وأ ريثك ثلثلاو ثلثلا
 - 717714[2 :مقر] ملسملا رفاكلا الو «رفاكلا ملسملا ثري ال :اعوفرم ديز نب ةماسأ نع نامثع نب رمع نع
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 بتاكملاو ينارصنلا دبعلا ثاريم يف باب يراخبلا دقع مث «ةماسأ نع ًاضيأ حاحصلا بابرأ ةيقب هحرحأو -

 :"يراسلا داشرإ" يف لاقو هطرش ىلع وه ام دجي مل هلعلو ءاثيدح هيف ركذي ملو هدلو نم ىفتنا نم مثإو «قنارصنلا
 قيرطب ال ديسلا هقحتسيف حيحص ريغ دبعلا كلم نأل ؛قرلاب هديسل هلامف تام اذإ يئنارصنلا دبعلا نأ ءاملعلا بهذمو

 رفاكلا ثري ملسملا نأ يف فلتخاو ءاعامجإ ملسملا ثري ال رفاكلاف «رفاكلاو ملسملا نيب ثراوتلا ةلأسم امأو .ثاريمل

 لبج نب ذاعم بهذو ثري ال هنأ ةعبرألا ةمئألا مهنمو ,مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلا بهذمف ءال وأ
 ام هلاثمأو حيحصلا ثيدحلا ذهو «ىلعي الو ولعي مالسإلا ثيدحل هثرإ ىلإ قورسمو بيسملا نب ديعسو ةيواعمو

 .ثرإلل ضرعتي الو مالسإلا لضف هيف لب مهاعدم ديفي ام مهثيدح يف سيلو ؛مهيلع دري حاحصلا يف يور
 نع ميهاربإ نع دامح نع ًاضيأ مامإلا ىورو «مامإلا نع ةيواعم يبأ قيرط نم يئراحلا هاور اذكه :خإ ثري ال

 نيكل نب مح رجا بع دارو نر ويصل هاو دك رام مهثرن ال ضعب ءايلوأ مهضعب نوكرشملا :لاق ءرمع
 دامح نع ًاضيأ مامإلا ىورو «مهففايدأ تفلتحا نإو اهيلع نوثراوتي ةدحاو ةلم رفكلا ذحأن هب :لاقو «"راثآلا" يف

 هنع دمحم هاور اذك «ناك امهيأ ملسملا هثري هنأ ملسم رخآلاو رفاك هيوبأ دحاو تومي ريغصلا دلولا يف ميهاربإ نع

 3٠١1 :مقر يذمرتلاو غ14١5١ :مقر ملسمو 250754 :مقر يراخبلا] ةتسلا هحرخأ ثيدحلاو :"راثآلا" يف

 رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال :هعفر ديز نب ةماسأ ثيدح نم [؟71775 :مقر هحام نباو 255٠05 :مقر دواد وبأو

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم 7171١[ :مقر] هجام نباو يئاسنلاو 531١[ :مقر] دواد وبأو ءملسملا
 نع لول يبأ نبا ثيدح نم ٠8 ١[ :مقر] يذمرتلا هحرخأو ءيش نيتلم لهأ ثراوتي ال :ظفلب .هعفر هدحج

 هاورو «مامإلا ظفلب رباج نع ريبزلا بأ نع جيرج نبا قيرط نم يقهيبلاو مامإلا دانسإ اذهو ءرباج نع ريبزلا يبأ

 .هبشأ فوقوملاو :يقهيبلا لاق «رباج ىلع افوقوم جيرج نبا قيرط نم قازرلا دبع
 فنصملا دنع تاقثلا ةمئأ مهو «ةياور يف جيرح نباو ىليل يبأ نباو ةفينح وبأ هعفار نأل ؛هبشأ عوفرملا لب :تلق

 ءانوثري الو للملا لهأ ثرن ال :لاق رمع نأ :بيسملا نبا نع ديعس نب ىيي نع كلام هاورف رمع رثأ امأو «ملسملا

 وهو «ةحيحصلا راثآلاو رابخألا هذي ءاملعلا روهمج بهذم اذهو ١١١١7[« :مقر ]25١9/7 يقهيبلا هجرحخأ

 يبأو «قارعلاو زاجحلاب نيعباتلا روهمجو «سابع نباو ءدوعسم نباو «تباث نب ديزو «باطخلا نب رمع لوق
 نباو نايفس يبأ نب ةيواعمو لبج نب ذاعم لاقو «ءاملعلا ةماعو ء«دوادو ءدمحأو «يعفاشلاو «كلامو «ةفينح

 هاور «ىلعي الو ولعي مالسإلا :ثيدح هانبم لعلو «رفاكلا ملسملا ثري :هيوهار نب قاحسإو قورسمو بيسملا
 ا مهيلع جتحي دقو «مهيلع ةرهاق ججح ركذلا ةقباسلا حاحصلا هذه نكل ٠"[ :مقر 2557/8] نيطقرادلا

 كذ يلع هثري لو «بلاطو ليقع بلاط ابأ ثرو هنأ نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز نع يرهزلا نع كلام هاور
 ."ةيادحلا" ىشاوح. يقو هيف مالكلا انطسب.نحنو ءاضيأ رفعجو ىلع هثرول ملسملل احيحص ثرإلا ناك ولف
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 [ضئارفلا ماكحأ نايب]

 .سابع نبا نع سواط نع هجام نباو دواد وبأو يذمرتلاو ناخيشلاو دمحأ هاور :سواط

 نم ةفينح يبأ عامس :يثراحلا دمحم وبأ لاق «مامإلا نع يلع نب لاله قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ اوقحلأ

 «كلام نب سنأ هدلاو نع يراصنألا سنأ نب دلاح ةزمح وبأ انث حيمر نب حلاص ّيلإ بتك لصتم حيحص سواط

 «ةمركعو اها «مساقلا :لاق ؟ءاربكلا نم تكردأ نم :ةفينح يبأل تلق :لوقي دواد نب هللا دبع تعمس :لاق

 «ميهاربإو «ةداتقو ءءاطعو ريبزلا ابأو «رانيد نب ورمعو ءيرصبلا نسحلاو «رانيد نب هللا دبعو ءالوحكمو
 .مهطاثمأو ءاعقات ؛يبشلاو

 ,رهاظ هنم عامسلا لوصحف «نيرشعو ةتس كاذ ذإ مامإلا نس ناكف «ةئامو تس ةنس دعب سواط تام :انلق

 يواحطللو هيبأ نع سواط نبا قيرط نم يواحطلاو هحام نباو يئاسنلاو يدذمرتلاو ناخيشلا هجرخأ ثيدحلاو

 دق ظفاحلا لاق امك ءاح اضيأ ةبصعلا ظفلو «باوصلاب هبشأ لسرملا نأ يئاسنلا ركذو «ليسارم اهضعب قرط هنع
 نم "هننس" يف ئيطقرادلا جرخأو ءاوناك نم ةبصع هثريلف الام كرت ةأرما اهب :ةريره بأ ثيدح نم حيحصلا ف درو

 ثيدح انههو ١١[. :مقر 270/4] ركذ لحجر ىلوألف تقبأ امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ :هعفر سابع نبا ثيدح
 تحأو نبا ةنباو ةنبا نع امهأسف ؛يرعشألا ىسوم يبأو ةعيبر نب ناملس ىلإ لحجر ءاج :ليبحرش نب ليزه
 :هللا دبع لاقف «لجرلا هاتأف (انعباتيس هنإف هللا دبع تئا :لاق مث «فصنلا تحألللو «فصنلا ةنبالل :الاقف «بأل

 سدسلا نبالا ةنبالو فصنلا ةئبالل ذكي هللا لوسر ىضق ام اهيف يضقأ نكلو ةدروعملا م اناناطو اذ[ هتلانع قفل

 دواد وبأو [5775 :مقر] يراخبلاو [4077 :مقر ]4758/١« دمحأ هحرحخأ «تحأللف يقب امو «نيثلثلل ةلمكت

 دنع سيلو «مكاحلاو يواحطلاو 777١[ :مقر] هجام نباو يئاسنلاو ٠١57[ :مقر] يذمرتلاو ١86٠١[ :مقر]

 «هريغب الو هسفنب ال هريغ عم ةبصع نهو «تانبلا عم تاوحألا بيصعت ةلأسم هذهو «ةعيبر نب ناميلس ركذ يراحبلا

 .ضئارفلا باحصأ نهاقبأ سابع نبا الإ راصمألا ءاهقف ةماعو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج لوق وهو

 اوقحلا :اعوفرم اذ سابع نبا نع هيبأ نع سواط نب هللا دبع نع قرط نم يراحخبلا هجرخأ :خلإ اوقحلا
 اذهو «ننسلاو حاحصلا باحصأ ةيقب هاور اذكو «[5775 :مقر] ركذ لحر ىلوألف يقب امف اهلهأب ضئارفلا

 يذ لك اوطعأ يأ ءهلوسر ةنسو هللا باتك يف ةردقملا ةضورفملا ماهسلا :ضئارفلاب دارملاو «ةبصعلا ثيروت ةلأسم

 ناك اذإ تيملا براقأ برقألف يقب امف يأ برقلا وهو ماللا نوكسب يلولا نم ذوحخأم "ىلوأ"و .هضرف ضرف

 ىلع غولبلا يعم. ةيلوحرلا ال ةبوصعلا يف ربتعملا اهنأب راعشإ ةروكذلاب فصولا :ليقو ءاركذ الجر برقألا كلذ

 - «برقألا بيرقلا يعمم. ىلوألاو ءلجر ةفص ال ىلوأ ةفص "ركذ" نأ ءاملعلا ضعب نعو ؛«ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام
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 ."ركذ لحجر ىلوألف يقب امف اهلهأب ضئارفلا

 تقتعأ ةزمحل ةنبا نأ :دادش نب هللا دبع نع مكحلا نع ةفينح وبأ م
 , ةبيتع نبا

 .فصنلا ةزمح ةنبا ىطعأو ءفصنلا ةنبالا ديو ىبلا ىطعأف ةنبا كرتف تامف ًاكولمم

 ىعملا ثيح نم ىلوألاف ءنطبو محر ةهج نم ال بلصو لجر ةهج نم ركذ تيملا بيرقل وه :لاق هنأكف -

 وه :لاقي امك ةيولوألا ةهج ىلإ لحرلا ركذب ريشأ دقو ءلحر ىلإ فاضم ظفللا ثيح نمو «تيملا ىلإ فاضم

 فصوب دافأف «لاخلاك مألا ةهج نم وه يذلا ىلوألا نع ثاريملا يفن دوصقملاو «ةدشلا ال ءاخرلا وحأ كوخأ

 اذك "حيباصملا" يف هركذ بلصلا ةهج نم تيملل نييلوألا نم ةبوصعلاب ءاسنلا نع ثاريملا يفن "ركذ"ب ىلوألا

 .هفصن فصنو هفصنو ناثلثلاو .هفصن فصنو ؛ءهفصنو فصنلا ةردقملا ضئارفلاو ,"يراسلا داشرإ" يف لاق

 «"ضئارفلا رصتعم"و 2«"ضئارفلا بيصع" انباتك يف ماحرألا يوذو تابصعلاو ضورفلا يوذ لئاسم ليصفتو

 ."ضئارفلا لئالد زوف" انباتك يف مهل صصحلا ىلع ةيلققعلا لئالدلاو

 اغلاب اركذم .لجر برأ :ىلوألف .امب اومكحاو اهلهأل اهوبج وأ يأ «ةضورفم نعم. ةضيرف عمج :ضئارفلا

 ,لدعلا ةحلط هاور هقيرط نمو «مامإلا نع "هدنسم" يف دايز نب نسحلا هاور اذك :خلإ تقتعأ .ايبص وأ ناك

 يئاسنلا هلعأو «يضاقلا نوليل نأ نبا ةهدنس قو ةرمح ةنبا ثيدح نم هحججام نباو يئاسنلا هاور ثيدحلاو

 نب روصنم نع نايفس قيرط نمو ؛مكحلا نع بلغت نب نابأ قيرط نم يواحطلا هجرخأو «فصنلا اهل مسق
 .دادش نب هللا دبع نع يبعشلاو ةملس نع يور كلذكو :يقهيبلا لاق «دادش نبا نع امهالك ناسح

 ةزمح ةنبا ام نوردتأ :لاق هنأ هنع حيحص دنسب "ليسارملا" يف دواد وبأ ىور دقف ءاهمأل ةزمح ةنبا وأ هللا دبعو

 نهضعب ةريثك تاوحأ ءالؤه :تلق «ةعاضرلا نم اهوحخأ هنإ : يقهيبلا هلاق ام لطبف «يمأل ّيخأ تناك :لاق ؟ئم

 نب ديز مأو «نينمؤملا مأ ثراحلا تنب ةنوميمو ؛سابعلا نب هللا دبع مأ ثراحلا تنب ةبابل مأل نهضعبو مأو بأل

 نب دمحمو ركب يبأ نب دمحم مأو مصألا نب ديزي مأو .دادشل مث ةزمحل اي تناك دادش نب هللا دبع مأو «دلاخت

 ركب يبأ مث هرفعج جوز ةيمعتملا سيمع تنب ءامسأ يهو «يلع نب ىييو رفعج نب هللا دبعو رفعج نب نوعو رفعح
 نهمأ تناك امك اثانإو اروكذ ادالوأ رثكأ جوز لك يفو ءاجاوزأ رثكأ نكو ءاضيأ رخأ تاوحأ نهريغو يلع مث

 أطبأو لمح عرسأو ءانيشو 3 دشأ برعلا ءاسنو «تاعضرم تادلاو تاالماح قادصم لصأ نمنأكف «كلذك

 ةربع الو .ةنس نوتس اهرمعو «لحرلا نم قلعتو لمحت ةيبرعلا نأ :"نوفدملا زنكلا" يف يطويسلا لقن دقف ءابابش

 ىلإ هنم لمحتو ءاهديفح رمع يف لب اهنبا رمع يف وه نم مهنم ةأرملا جوزتف «نيجوزلا يرمع توافتب مهدنع
 - «هلبق اهل نيجوزلو هل تدلو نينمؤملا مأ ةجيدخو ,ةماسأ هل تدلوو اديز تحكن نمأ مأ ىرت الأ رهد
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 ...:تلاق امك ةشئاع نع قورسم نع يبعشلا نع مئيهلا نع ةفينح وبأ عه 7

 مأو «ىيي هل تدلوو ًايلع تحكن سيمع تنب ءامسأو «ةماسأ تحكن لوألا تارحاهملا نم سيق تنب ةمطافو -
 نم تناكو «ةيوبنلا ةافولا ةنس ىلإ بابشلا ةلاح اهل يقبو هريغو ةحلط يبأ نب قاحسإ ةحلط يبأل تدلو ميلس
 نم ربكأ تناكو رذنملا تنب ةمطافو ءاهرمع رخاوأ يف رذنملاو ةورع ريبزلل تدلو ركب يبأ تنب ءامسأو ؛تاميدقلا
 نوردت له :دادش نب هللا دبع نع يواحطلا ىور هنأ ملعا مث .ىصحت ال اهلاثمأو «ةنس ةرشع ثالثب ماشه اهجوز
 ءامسأ جاوزأ نوكت اذه ىلعو .ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ انمأ تناك يمأ نم يأ يه ؛ةزمح ةنبا يأ ؟اهنيبو نيب ام

 نكل .داهلا نب دادشو بلاط يبأ نب يلعو قيدصلا ركب ابأو بلاط يبأ نب رفعحو بلطملا دبع نب ةزمح سيمع تدب
 ةرامع هل تدلوف ةزمح تحت تناك ءامسأ تنب سيمع تنب ىملس يه هللا دبع مأ نأ باوصلاو ؛مهو هنأ رهاظلا
 ةنباو «"تاقبطلا" يف دعس نبا هاور امك هللا دبع هل تدلوف داهلا نب دادش اهجورت مث ءدحأ موي لتقو «ةمطاف :ليقو
 اهمسا وأ ةداتق قيرط نم "دمحأ دنسم" ف امك ىملس وأ .ظفاحلا هلقن ام ىلع "مكاحلا كردتسم" يف امك اهمسا ةزمح
 نع ديز نب رباج ثيدح نم نطقرادلا هاور دق ثيدحلاو ."يناربطلا مجعم"و "ةبيش يبأ نبا فنصم" يف امك «ةمطاف
 هذهو ءفصنلا ةزمح ةنباو فصنلا هتنبا ت5 يبلا ىطعأف ةزمح ةئباو هتنبا كرتو يفوت ةزمحل ىلوم نأ :سابع نبا
 ميهاربإ نع "هليسارم" يف دواد وبأو يواحطلاو يقهيبلا هلقن اذكو ءاهتنبا ال ةزمح هقتعم نأ ىلإ ةريشم ةياورلا
 ةلدأ هذهو «ةقتعملا يه ةزمح ةنبا نأ ىلع اوعمجأ ةاورلا ءالؤهو :يقهيبلا لاقو ءارظن يواحطلا هدر مث ,يعخنلا
 يورو «ةثالثلا انتمثأ لوق وهو يببسنلا ةبصعلا ريغ ماحرألا يوذ ىلع ةبوصعلاب مدقم هنأو «ةقاتعلا ىلوم بيصعت
 .هلوق نم ليهك نب ةملس نع هاورو «عطقنم هنع مكحلا نكل ؛هنع مكحلا نع يواحطلا هجرخأ امك يلع نع هلثم
 دبع نب دمحم نع ةدئاز نع يلع نب نيسح نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط نم هحام نبا هاور :خلإ تقتعأ
 يعي :دمحم لاق ةزمح تنب نع دادش نب هللا دبع نع انهه مامإلا خيش ةبيتع نب مكحلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا
 هتنبا نيبو يب هلام دي هللا لوسر مسقف «ةنبا كرتو يالوم تام :تلاق همأل دادش نبا تحأ يهو ىليل يبأ نبا

 رعشم ثيدحلا اذهو «ءارتما الب ناحيحص مامإلا قيرطو اذهو «[70714 :مقر] فصنلا اهو فصنلا يل لعجف

 رمأ يفو «قتعملا اهنم ثري بسنلا ةبوصع نع ةيخارتم ةبوصع ءالولاو «حتفلاب قتعملا نم رسكلاب قتعملا ةثاروب
 يراخبلا] ةتسلا باحصأ هاور ىيعم ًارتاوتم نوكي نأ داكف "قتعأ نمل ءالولا" :ثيدح امأو «هيلع ةالصلاو حاكنلا
 275114 :مقر يئاسنلاو ©551١, :مقر دواد وبأو 25١١7 :مقر يذمرتلاو 2٠5١4 :مقر ملسمو 2455 :مقر

 اهثيدح يف امك ءاسنلل تباث ءالولا قح اذكو «هريغو ةريرب ثيدح نمض يف مهريغو ٠0175[ :مقر هحام نباو
 ظ .هنبال وأ هيبأل كانه ءالولا ثروي امنإ لب قتعملا ثروملا نع ثيروتلا قيرطب نمل سيل معن هريغو
 ثيدحلاو «ءكلذ لهسف :دازو ,مامإلا نع هيبأ نع يركسلا مامت يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 .هانعمي سابع نبا ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأ هاور



 ضئارفلا ماكحأ نايب #0 ضئارفلاو اياصولا باتك

 7 1 ا ا 2 0 ب د 5 ا رو 4 2 313

 نولصَيَسَو اران مهنوطب يف نولكأَي امنإ املظ ىَماَتَيْلا لاَوَمُأ نولكأَي َنيِذلا ن8 تلزن امل

 اهظفح مهيلع قشو ءاهوبرقي ملف ىماتيلا لاومأ لوعي ناك نم لدع أر يعَس

 مقارمأ ىلوتي :ةحخخسن قو 3 :ةححسل قو ٠ ١) :ءاسنلا)

 "اق ىَّماَتَبلا نع َكَنولَأْسَيَو) مهيلع ففخف ةيالا تلزنف مهسفنأ ىلع مثإلا اوفاحخو

 .ةيآلا مه وطِلاَُنِإَوٌرْيَح ْمُهَل حال
 ةرقبلا

 :385 هللا لوسر لاق لاق كلاب سنا وهردك لا: ع ةفيضولا -ه١

 ."ملحلا دعب
1 1 222005 

 ءاطع قيرط نم دواد وبأ هاور :خا لدع .ثيدحلا بتك نع ال «سابع نبا نع يوغبلا ريسفت نع يراقلا هلقن :املظ

 (؟ غ:ءارسإلا) ©ّْنَسْحَأ يه يتل لاب ا َلاَم اوُبَرقَت الو لجو ّرع هللا لزنأ امل :لاق سابع نبا نع ريح نيادعس نع

 ريغ هيرو زهئادلت نم هداج لك حب هايس انذاك نم نلطلا :ءانسلاو «املظ ىَماَتَيلا لاح تولك اي نينلا تإزغو

 . هللا لوسرل كلذ اوركذف ؛مهيلع كلذ دتشاف ءدسفي وأ هلكأي يح هل سبحيف «هماعط نم لضفي لعجف «هبارش

 اوطلخخف ٠٠ ١( :ةرقبلا) # ةكئاوخإف فراخ نإو ب ىَماَنَيلا 0ع كن ناني :لحو ٌرع هللا لزنأف

 نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع قيرط نم يئاسنلا هاورو ١ :مقرز هبارشب مهبارشو هماعطب مهماعط
 لزنأف دك يبلا ىلإ كلذ اوكشف نيملسملا ىلع كلذ قشف ؛هماعطو ميتيلا لام سانلا بنتحا :لاق :هيفو «سابع نبا

 نبا نع بئاسلا نبا نع رخآ قيرط نمو .©مكتعألا# :هلوق ىلإ كٌرْيَخ + مهل ٌحالْضإ نغ نئاتلا نع كالولاشيو اف هللا

 لحجرلا رجح يف نوكي ناك :لاق ٠ :ءاسنلا) كاملظ ىَماَنِيا 1 00 يا نإ# :لوق يف سابع نبا نع ريبحج

 كلارك :فرطلاج نو :لجو ّرع هللا لزنأف «نيملسملا ىلع كلذ قشف «هتينآو هبارشو هماعط هل لزعيف ميتيلا

 .[5579 :مقر] مهتطلخ مهل لحأف (؟٠٠:ةرقبلا) «دكتتعال هللا ا لَو حِلْصُمْلا َنِم دِسفُملمَلْعْيَاَ

 مامإلا ىورو «مامإلا نع دواد نب ديعس نب ريبزلا نع ةنييع نب نايفس قيرط نم يشراحلا هاور اذك :خل! ةفينح وبأ
 نب حون قيرط نم يئراحلا هاور اذك ااا هلع قير كافل ةلاغ كح : اذإ ةنسلا :لاق ءرمع نبا نع عفان نع

 امك يظرقلا ةيطع ثيدح هديؤيو «دقنلا لاحر 000000 ناذهو .مامإلا نع "عماجلا" ف مبرم يبأ

 دنعو «يعفاشلل نيهحولا دحأ وهو «هل ةمالع هنأ مهرثكأو «غولبلا ةمالع ةفينح وبأ هلعجي مل ةناعلا تابنو ءّرم

 ثيدح رهاظو «يعفاشلا باحصأ هحّحصو «رافكلا قح يف هليلد هنأ مهضعبو «لاكشإلا دنع هيلإ عجري كلام

 .لابحإلاو لازنإلاو مالتحالا يف مالغلا ةوق ةرامأ وه عقاولا فو ءاقلطم هل ةمالع هنوكل وقم ةيطع
 م جر

 - «فوع نب ورمع يب نم اخويش عمم هنأ شيقر نب نمحرلا دبع نب ديعس قيرط نم دواد وبأ هاور :ملحلا دعب ّمْنْي ال



 ةنجلا ةفص نايب ,ةمايقلا لاوحأ نايب ؟ا/أ ةنجا ةفصو ةمايقلا باتك

 ةنحللا ةفصو ةمايقلا تاك

 [ةمايقلا لاوحأ نايب]

 25 هللا لوسر نع ئناه مأ نع حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ -ه١ 6
 يلع تأ بلاط يبأ تنب تايزلا نامسلا ناوكذ 0 كللملا دبع نبا

 . ةمادنو ةرسح وذ ةمايقلا موي نإ" :لاق

 25 هللا لوسر نع ئناه مأ نع « ,حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ -مها' .

 ."ةمادنو ةرسح وذ ةمايقلا نإ" :لاق

 | ةنجلا ةفص نايبأ

 385 هللا لوسر لاق :تلاق ئناه مأ نع حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ هاا

 7771115 ؛ليبسلسلا اهؤوام ءرفذأ كسم نم ةنيدم ةنحلا نم قلخ هللا نإ"
 ةحئارلا ىكزأ

 «مالتحا دعب متي ال كي هللا لوسر نع تظفح :بلاط يبأ نب يلع لاق :لاق دمحأ يبأ نب هللا دبع هلاخخ نمو -

 ىقبي ال يأ ميتيلا ردصم :ةيناقوفلا ءاتلا نوكسو ةيناتحتلا مضب متيلاو ءأ 837 :مقر] ليللا ىلإ موي تامص الو

 .هوبأ تام غلاب ريغ لفط ميتيلا امنإو ؛غولبلاو مالتحالا دعب ميتيلا يف متيلا فصو

 لاق ,هجاردإ ىلإ ةجاح الف «هانعم ديفيو .هداؤم يدؤي ام اريثك حاحصلا ف درو دق :ةمادنو ةرسح وذ

 موي ةنجلا لهأ رسحتي سيل :درو دقو «(75:ميرم» ©'ةَرْسَحلا َمْوَي مهرِذَنْأَول :ىلاعت هلوق نم دافتسم وهو :يراقلا
 رسحتلا :لوقأ .لبج نب ذاعم نع يقهيبلاو يناربطلا هاور اهيف هللا اوركذي ملو مهب ترم ةعاس ىلع الإ ةمايقلا
 امأو «ةعيظفلا مهلامعأو ةعينشلا مهلاعفأ ىلع راجفلا قاسفلل مهدعبو «رافكلل وه امنإ ةقيقحلا يف ذئموي نزحتلاو

 ةرسح وذ ةمايقلا موي هيلإ رظنلابو «ةرسحلا موي هلبق نم لاقي نأ ةلزنم لزني ال يروص ريسي رسحتف ةنجلا لهأل

 قرفلا رهظي الو (ةنيعب هانلقن اذلو ىدانسإلاو نئملا رركت اندنع ةدوجوملا ةخسنلا يف عقو اذكه هنأ ملعا مث ماكو

 ريخأتلاو مدقتلا ثيداحألا ُْق ظحالي مامإلاو يناثلا ِْق همدعو «لوألا ُِق موي طظفل دوحجو ُُق الإ انتمو ادانسإ

 اذهو هرخأ ىلإ هلوأ نم ' ملا" اذه يف ىرت امك ظفللا نع ًالضف فورحلا نع ًالضف ظافلألا يف بيترتلاو .

 نئملا ةخسن يف دجوي ال هنأ هديؤيو ءىحميو لقني ال نأ يغبني ام ناك الإو «ريركتلا اذه ءاقبإ ىلع انل لماح دشأ

 .ةنحلا يف نيع وأ «هيف ةنوشخ ال يذلا نبللا :ليبسلسلا .ارركم يراقلا اهيلع حرش ىلا



 ةنججلا ةفص نايب "< ا/ ؟ ةنجلا ةفصو ةمايقلا باتك

 ةدحاو نأ ول ةباوذ نوعبس ةدحاو لك ىلع كاسح روح اهيف ءرون نم تقلح اهرجشو
 ةنيدملا كلت يف

 نيب ام اهحير بيط نم تألملو برغملاو قرشملا نيب ام تءاضأل ضرألا يف تقرشأ اهنم

 اههجو رونب ثعلطو ترونت

 . يضاقتلا يف ًاحمس ناك كل لا فدل هنا 00 1 :اولاقف «”"ضرألاو ءامسلا
 د ةحماسمو رسي اذ الهس

 قرشملا نيب ام تءاضأل تقرشأ نيعلا روحلا نم ةدحاو نأ ول" :لاق :ةياور فو

 لوسر لاق :تلاق :ةياور يفو ."اهبيط نم ضرألاو ءامسلا نيب ام تألملو برغملاو
 0 دع اهرحتكو. «شرعلا هنت ةقلدم كذا فت نيم هرعت نإ" 15 نا - ه6 8 اظا ل.ل هكنل ب

 ةدحاو لك ىلع نانجلا| تابن نم تقلح اهنيع روحو « «ليبسلسلا اهّوامو «رونلا
 ةنحللا عمج

 ."برغملا لهأ تءاضأل قرشملا يف تقلع نهنم ةدحاو تأ ول اود نوعبس نهنم
 بئاوذلا نم

 :هعفر سنأ ثيدحك «ةريثك رابخأ روحلا ةفص يف :خإ ةباوذ نوعبس .هحولا ةليمج «نيعألا ةعيسو :ناسح روح

 نهقلخ نيعلا روحلا :ةشئاع ثيدحو "هخيرات" ف بيطخلاو هيودرم نبا هجرخأ «نارفعزلا نم نهقلخ نيعلا روحلا
 يف يناربطلا هحرخأ ,نارفعزلا نم نيعلا روحلا قلخ :ةمامأ يبأ ثيدح يفو «هيودرم نبا هجرخأ ؛ةكئالملا حيبست نم

 رانلا ةفص باب يف ةثراح مأ ثيدح نم يراخبلا ىور :خإ اهحير بيط نم 8١/[. 0-5 "ريبكلا"

 اع انينم ل تكامل ام ا اا ضرألا ىلإ تعلطا ةنجللا لهأ ءاسن ةرهامأ زها هلأ ولو :اعوفرم ةنجلاو

 نم ايندلا يبأ نبا دنعو :"داشرإلا" يف لاقو «[55574 :مقر] اهيف امو ايندلا نم ريخ - رامخلا ٍنيعي - اهفيصنلو

 ولو ءاحل ءوض ال سمشلا نم ةليتفلا لثم اهنسح دنع سمشلا تناكل اهفيصن تحجرخأ ولو :مكذ سابع نبا ثيدح
 .اهنسحب قئالخلا نتتفال اهفك تحرخأ ولو «ضرألاو ءامسلا نيب ام اهنسح ءاضأل اههجو تعلطا
 دقو :"دنسملا" حراش يراقلا يلع لاق :برغملا لهأ تءاضأل .ةنحلا فقس نامحرلا شرع نإف :شرعلا تحت
 قرذلل طرألا لإ ةعشزشأ ةنئاا لهآ ءاببت نفدةارعا نأ ول :اعوقرترئاغ نبت ديعس نع ءاههلاو ىارظلا قوز
 [؟48*5 :مقر] يذمرتلاو ١[ 54545 :مقر] دمحأ ىورو ءرمقلاو سمشلا ءوض تبهذألو كسملا حير نم ضرألا

 ءضرألاو تاوامسلا :ةفأ نواس هل "كف رح رتل اذ ةنخلا يف ام رفظ لقي ام نأ ول :اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع

 يفو .موجنلا ءوض سمشلا ءوض سمطي امك سمشلا ءوض سمطل هرواسأ ادبف علطا ةنحلا لهأ نم ًالجر نأ و ولو

 هفوح نم هنم نوري اوناك اميف هوملك يروثلا نايفس باحصأ ضعب نأ يكح دقل :يلازغلل "نيدباعلا جاهنم"

 ا اع يرام نانا نإ لأ كادر هن ميد اذه عد ندمت زل ا كاكرأ اي لاقل تلاع ةكرو هدايكاو



 ةنجلا ةفص نايب "ا ةنجلا ةفصو ةمايقلا باتك

 :يراصنألا يدنسلا دباع دمحم خيشلا انالوم ةماهفلا ةمالعلا ققحملا خيشلا هعماج لاق

 كني نامعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا دنسم يف يفكصخلا ةياور نم هتدجو ام رحخآ اذه

 هلآ ىلعو ,ىفطصملا دمحم هلوسر ىلع ةالصلاو «دابعلا ىلع هلاون مع يذلا هلل دمحلاو

 6 يليئارسإلا 007 يلهبنسلا هنع هللا افع نسح دمحم هلقن ءطقف داحبألا هباحصأو

 ةردبسلا نم نيفاللو نقللا دف قوستتو عيشت ةنش فصلا ىماافلخ نيفلا قف ءافذت يفنلا

 يف - تاكرابملا تايحتلاو تاميلستلاو تاولصلا نم فولأ هلآو اهبحاص ىلع - ةيوبنلا

 ةكولمملا ةقيتعلا ةميلقلا ةحخسنلا نم ةلوقنم هديب ةبوتكم ةخسن نم لهبنسلاب ىمسملا دلبلا

 .ةيرجحلا ©١١51 ةنس لاوش رهش يف روباتيسب موسوملا ماقملا ف يلع رهظم يولوملل

 نونظيف «نامثلا نانجلا مهل ءيضت رون مهل ىلجتيف مهزانم يف نونوكي ةنجلا لهأ نأ غلب دقو دهتحأ ال فيك -
 وه امنإ نونظت يذلا سيلف .مكسوؤر اوعفرا نأ اودونف «نيدحاس نورخيف «هناحبس برلا ةهج نم رون كلذ نأ

 :لوقي أشنأف ءاهجوز هحو ف تمسبت ةيراح رون

 راتقإو سؤب نم لمحت اذام هنكسم سودرفلا تناك نم رض ام

 رامطأ نيب ىعسي دحاسملا ىلإ الحججو اففئاخس ابيثك يشمب هارت

 رابدإ دعب نم ىلبقت نأ ناح دق رانلا ىلع ربص نم كلام سفن اي

 ىلع هعمج ءيكفصخلا ةياورب "تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامحلا مامإلا دنسم" ةيشاح يف مالكلا مامت اذه

 انمتح اكإو هر رونو ل هللا حور يراصنألا يدعما دباع دمحم خيشلا انالوم عماوجلاو ننسلا بيترت

 ةيضفتو ةليجفتو اريقوتو اينو اك رد افق انقس ل اىردقت مدقملا حراشلا يراقلا لاقم لقن ىلع مد

 ىلع ةانألاو ةدؤتلا وه مزاللا ناكو ءلهاستو حماستو لجعت دق حرشلا اذه يف ناك نإو وهو ءانيلع هل ًاليفرتو
 يف اميسال لاوحألا نم مهل لاح نع صحفلا قح صحفي ملو «لاجرلا يف رظنلا نعمي ملف ءحاحصلا يف درو ام
 حرش يف رصتخاو لمجأ دقو «ةيشاحلا هذهل ةمدقم ماهملا نم هريغلو مهمل اذهل اندقع دقو «ةطساو الب مامإلا خويش

 :ةبحاولا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ مهقيثوتو اهاجر حرجو اهمقسو اهتحصو اهقوقح نم اهل امو ثيداحألا
 - :ليق امك مدقتملل لضفلا كلذ لك عم نكل ةوشحملا ظافلألاو عاجسألا ىلإ حرشلا يف هرظن ةماعو



 ةسججا ةفص نايب 1 ةنجلا ةفصو ةمايقلا باتك

 هه ه ه هاه مه © مها هاه ه جب * مج جب ©« ها ه# هه ه هسه هاه هه .»©# * .ج- مجم هاه ده #©# © © < هاه هه هه # * ه» هاه هاه © © © © هاه ها سه * م06 ه © © ه © © ه

 مدنتلا لبق سفنلا تيفش ىدعسب ١ ةبابص تيكب اهاكبم لبق ولف
 مدقتملل لضفلا تلقف اهاكب 2 اكبلا يل حّيهف يلبق تكب نكلو

 فرتغي ال رجح نبا وأ يوونلا رحبت يتوأ ولو ءرظنلاو عمسلاب ةيشاح ءاشنإل ليق ام ىلع هدعب يدصتملاو ال فيك

 هعنعيو ؛هرش هيقي ام ةفزآلا موي ةمحرلا نم وأو ءهّرد هللف «هتلالدب الإ ىرسملا كلذ يرسي الو هتلاضف نم الإ
 ذوحأم دنسملا ثيداحأل هجيراخت نأ اقيقحت لع ضحفلاو نكنفلا دعب # فرضوةملآو ةّرحنو هباذعو هرجو ريعسلا

 يف يراقلا ةضافتسا ةماعو هل "عماوجلا عمج" وأ ,يطويسلل "ريغصلا عماجلا" خسن نم ةخسن نم هدنع ناك امك

 امجاه هيلع اوطسب دق كلذ عمو .هل لحاس ال يذلا راخزلا رحبلا اذه نم يه امنإ هجراخم نايبو ثيدحلا باب

 .امهمالسإ يف هلئاسر يف هيلع أدر نيفيرشلا نيوبألا رافكإ يف هتلاسرك يأرلا يف هفلاخي اميف
 راثآلا نم ريثك يقب كلذ عم نكل رابحألا عمج يف ادهج لأي مل نإو وهف - ىلاعت هللا همحر - عماجلا امأو

 رخآو «رافغلا هبر ةمحرل يجارلا دبعلا اذه ةمدقم ا لفاكلاو «راربألا ةمئألا مامإل دنسملا اذه نم رابكلا ثيداحألاو

 .نيدلا موي ىلإ نيعمجأ هباحصأو هلآو نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد

5-5 
 5-5 ايدي

 اسم سلت

 .لابوب ةدلب يف ةيرجحملا 17١ ةنس لوألا عيبر رهش نم عساتلاب ةعمجلا موي ةباتكلا نم غارفلا لصح دق
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 تايوتحما سرهف
 عوضوملا ةحفص عوضوملا

 ا سال كاوسلاب رمألا نايب :..مدلسأالاو ناعألا تانك

 ا ءوضولا ةيفيك نايب ١١  .......ةيردقلا مذو مالسإلا ناكرأ نايب

 101000 اثالث انالئ ءوضولا نايب ..  ١١ مالسإلا عئارش نع ليربج لاؤس نايب

 ا ةرم ةرم ءوضولا نايب ١87 ا. ةلاسرلاو ديحتوتلا نايف

 5952 هسا مف ةلصلا لسع ناو ا را ل ترا نا
 ا م نيفخلا ىلع حسملا نايب ٠١ه ............  ةداهشلا مالسإلا لصأ نايب

 ا حسملا تيقوت نايب 5 سب تاكا زها ردك مغ ناو

 23010 ةبانحلا نم لسغلا نايب ما“ .......  رانلا يف نينمؤملا دولخ مدع نايب

 1 يئملا كرف نايب سول 00.......... ردقلاب ناهإلا بوجو نايب

 92006 غبدلاب دلحلا ةراهط نايب مسه ................  لمعلا ىلع ثحلا نايب

 ةالصلا باتك ا ةيردقلا مذ نايب

 0 لحرلا ةروع نايب 45 ........  رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب

 »آ)آظء6 دحاو بوث يف ةالصلا زاوحج نايب ها . وو وس بعام وو ةعافنخلا ناك

 0 اتاقيملل ةالصلا ةليضف نايب ملعلا تاق

 ا دم رافسإلا ةليضف نايب ه6 2 ................ملعلا بلط ةيضرف نايب

 ا رصعلا ةالصب ليجعتلا نايب ك6 0 10.0... . ةقفعلا ةليضف نابي

 0 ةهوركملا تاقوألا نابي 6 زك دلا لها ةليشف ناين
 ا ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ++ هك هللا لوسر ىلع بذكلا ظيلغت نايب

 210100111010 0 1 0 نذؤملا ةباجإ نايب ةراهطلا باتك

 0 دجاسملا ءانب ةليضف نايب 8 ..... مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا نايب

 دجسملا يف ةلاضلا داشنإ نع يهنلا نايب 1 يع ةرها رؤس نم ءوضولا نايب

 لا نيديلا عفر ةلأسم نايب 1 نضل 1 و خابت عاامقاك ل وبلا لا

 0000 نيبناحلا نم ميلستلا نايب 7 .....محللاو نبللا نم ءوضولا مدع نايب



 "الك

 ةحفص عوضوملا ةحفص ع وضولملا

 1 تاعكر ثالث رتولا نايب ١ههأ ةفينح يبأو يعازوألا عامتجا نايب

 11 ١ ا وا ا رتولا تقو نايب ا ل ةلمسبلاب رهجلا مدع نايب

 0 موال وهشلا قدعتس نايت ارق مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب

 ل ا ةوالتلا ةدجس نايب 0 ا 8 قيبطتلا خسن نايب

 دل 00 ةالصلا يف مالكلا خسن نايب ا عيمستلا ىلع مامإلا ءافتكا نايب

 11 ءيش ةالصلا عطقي ال ام يف نايب ا 0 0 0 0 0 ةدجسلا ةيفيك نايب

 ملاقاة هما فوسكلا ةالص نايب ١١" ....دوجسلا يف شارتفالا نع يهنلا نايب

 ا“ ا ا ةراختسالا ةالص نايب نا 00 رجفلا يف تونقلا مدع نايب

 د ىحضلا ةالص نايب 1 ءاسنلا ةالص ةأيه نايب

 ا ليللاب كك يببلا ةالص نايب ا دهشتلا نايب

 00 اا رجفلا ةنس نايب 110 ١ ا ل م ةالصلا فيفخت نايب

 دا 000 ءاشعلا ةنس نايب 1 ضيرملا ةالص نايب

 ل اا رهظلا ةعفش نايب 0 ا ةمامإلا نايب

 0 ا ا ةبعكلا يف ةالصلا نايب ا ةعامجلا ةالص ةليضف نايب

 هوم“ سما هيوبأل طرفلا ةعافش نايب ل فوفصلا لصو ةليضف نايب

 اا زئانحللا ماكحأ نايب 51 ءاسنلل جورخلا ةصحءر نايب

 101 ا م ا مم تيملا ءاعد نايب نا ءاشعلا ىلع ءاشعلا متدقت نايب

 1 ا ول قشلاو دحللا نايب 0 ةعامجلا كرت نع يهنلا نايب

 1 ربقلا يف لاؤسلا نايب اا ةعمجلل لاستغالا نايب

 0 همأ ةعافشل 25 يبنلا ناذعتسا نايب ا ةعمجلا تايوتع ناين

 هك روبقلا ةرايز دنع ءاعدلا نايب ا موس نيديعلا ةالص نايب

 ةأك دلا تاعك م اهدعبو ديعلا لبق ةالصلا مدع نايب

 5 زاكرلا نايب او رفسلا يف رصقلا نايب

 ننال 00 ةقدص وهف فورعم لك نأ نايب 567 ةلحارلا ىلع ةالصلا نايب

 ىلا 0 ريغلل ةيده ةقدصلا نوك نايب 10 سا كا رتولا بوحو نايب



 ةلمث.ثءعءمتمم موصلا يف ابنج حابصإلا تايب

 15255 موصلا ف ليبقتلا ةصخر نايب

 78*25 رفسلا ف راطفإلا ةصخخر نايب

 لاصولاو تمصلا موص نع يهنلا نايب

 0 قب ةتلا مايأ مايص نع يهنلا نايب

 م هيا كشلا موي موص نع يهنلا نايب

 6 هرذنب ءافيإلاو فاكتعالا نايب

 جحا باتك
 511 جنلاو جعلا جحلا نأ نايب

 000 سانلا تاقيمو مارحالا لح تكايب

 000 مرحملل جورتلا نايب

 ة6مري مم ةمثمعل ءاعدلاو رجحلا مالتسا نايب

 اويرسا

 ضد

505 

 نور

 ربما

 رخو

 نرخ

 ضو

5 

5265 

5 

 لكحل

 نت

 وع

 3في

 ع وضوملا

 0772 نارقلا ةيلضفأ نايب

 000000 سوقلاب دلقتلا نايب

 ا 22 يبلا ريق ةرايز ةأيه نايب

 حاكنلا تانك

 0 زئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا نايب

 700 0 ةأرملا مؤش كنايب

 1 ةييقلاو ركبلا ناذعقما ناين

 ...اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا عانتما نايب

 ءاربتسالا باتك

 1 4 اع واوا سا مل ءاربتسالا نايب

 عاضرلا تانك

 ا و عاضرلا ببسب ةمرحلا نايب

 ع بسنلاو عاضرلا ةاواسم نايب

 قالطلا باتك

 ند

 2ظآظآإ0

 اا

 انك

 نكمل
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 تمي

 ةحفص عوضوملا ةحفص حووضوملا

 5 اصاصق يمذلاب ملسملا لتق نايب 00 قالطلاب بعللا ةمرح نايب

 داهجلا باتك ' 0 هوتعملا قالط مكح نايب

 45/8 ...  نيدهاجملا ءاسن ةنايخ نع يهنلا نايب 0 رييختلا درجم. قالطلا مكح نايب

 1 تامهملاب ثعبلل ةيصولا نايب 1 ةمألا قالطو قتعلا رايح نايب

 5 ةلثملا نع يهنلا نايب 2157 ةتوتبملل ئكسلاو ةقفنلا نايب

 اي يو راغصلا يبمو رابكلا لتق نايب 0 نيتدعلا ضراعت نايب

 0 لا سمخلا عيب نع يهنلا نايب 4714  ...اهجوز تافو عم ةضوفملل رهملا نايب

 عاويبلا تاتك 0 علخلاو ءاليإلا نايب

 1 تاهبشلا نع بانتجالا نايب تتاقشلا ناك

 ل قافنإلا ةليضف نايب

 هاي ابرلاو رمخلا ىلع نعللا نايب ريبدتلا باتك

 هرافي ا علا ابرلا ماسقأ نايب ا ربدملا عيب نايب

 47/8 .... لضفلاب ةتسلا ءايشألا يف ابرلا نايب 51017 7 ءالولا نايب

 ا دبعب نيدبعلا ءارتشا نايب ناميألا باتك

 1 ضبقي ال ام عيب نع يهنلا نايب ةاكام ملا ةرحافلا نيميلا نع يهنلا نايب

 ه1 ةلقاحاو ةنبازملا نع يهنلا نايب 000 0 رذنلا نايب

 قل ةرمثلا ءارتشا نع يهنلا نايب 0 00001 وغللا نيمي نايب

 اع - ما يرتشملا نم طارتشالا نايب 20000 ءانثتسالاب نيميلا نالطب نايب

 هاك يد موسلا ىلع موسلا نع يهنلا نايب ا ا

 55 رجحلا ءاَقلإب عيبلا نع يهنلا نايب 61 عم امهريغو رامقلاو رمخلا ةمرح نايب

 ل0000 ديصلا بلك نمث ف ةصخرلا نايب ااا ا تبارشلا كخ نايب

 ةقيقع ممم عيب ف نيتقفصلا نع يهنلا نايب 58 ع وو م ةقرسلا دح نايب

 0 000 ب رسعملا نع رظنلا نايب دق احا ومو ديلا هيف عطقي ام نايب

 ه٠.”  ..ءارشلاو عيبلا يف شغلا نع يهنلا نايب هللا اا ا ا دودحلا ءرد نايب



 :رهرلا باتك

 111000 يول . نهرلا نايب

 5000 0 ةعفشلا قحتسا نميف نايب

 56 ةعرازملا نايب

 اناظفلا تاعك

 121170100111 ل الثقل هلئاضف نايب ٠

 00 25 نيخيشل 0

 5 ا 200

 1 5 ناني
 لل د ٍ 0
 يهني وعسم 0 "

 , ةعيع هع ةليضف

 فك ةجيدح ةليضف ناي ةليضف نايب

 : ةمقلعو ميهاربإ اربإ لئاضف 0 طف نأيب

 00 ا 7 ... هلل مامإلا ةليضف ن. 3 طق نا

 أ 5 ل

 بلخم يذ لك لكأ نع يهنل أ :لا نايب
 ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا ن لأ لايب

 مه” 15

 ه1

 هم

 هد

 ه١

 هلك

 ١ه

 ه7

6 

 ه5

26 

 هم“؟
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 عوضولملا

 ة ف نابي
 لكألا يف رفاكلاو نمؤملا قرف 1
 111 5 2 اثكتم لكألا نع يهنلا نايب

 ذلا ةينآ يف برشلا نع يهنل :

 . عاب ابدلاو ريقنلاو تفرملاو متنحل 0 5 ةنحلا نايب

 155 9 0 رمخلا نم لكأ ةمرح نايب

 ةتيرلاو ساب 5

 2011 6-1 5 225 يبلا ةوسنلق نايب

 ...ء.ري , رجلا سبلو لدسلا نع يهنل ل

 هه

 همهرخأ

 هكا

 ها

25:5 

 هكال/

 مهاد

 هالو

 هى

 هالا؟

 هال:

 هالو

 هالك

 همم

 همم

 ه6

 ه٠

 هو



 6*5 موجنلا ف رظنلا نع يهنلا نكايب

 .. انايرع مامحلا لوخد نع يهنلا نايب

 ها وال ع عا رهدلا ايسس نع يهنلا لايب

 2 ةتامشلا نع يهنلا نايب

 قاقرلا باتك

 نكح 0 قاقرلا تايوتحم نايب

10 

 ماكحألا ها

 0 ةنامأ ةرامإلا نأ نايب

 نتفلا عا ونأ نايب

 ريسفتلا باتك

 ضئارفلاو اياص ولا باتك

 ه-عجم د مم معو م و هع ع م« يد ده جوه هه

17١ 

0 

1 

 نرضخو

 الل

00 

"1/ 

 21و33



0 

 تلاق ةشئاع نع لاق ةشئاع نع 5
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 ىرشبلا ةبتكم تاروشدم نم

 ةدلجم  ةن 1

 يشاشلا ل وصأ (تادلجم م ةيادهلا يريرحلل تاماقملا (تادلم) حيباصملا ةاكشم (ناددمب) ملسم حيحص
 برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون يواضيبلا ريسفت 5 :

 رفلا مولع يف بيذهتلا حرش يرودقلا رصتخم نآ لا نايبتلا |: 0
 (تادلجم”) نيلالجلا ريسفت (نيدلجم) يناعملا رصتخم يماسحلا بختنم

 يوّقم نوترك  ةنولم

 ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 (نيرامتلاو ةصالخلا عمر وحنلا ةياده

 تاقرملا

 يجارسلا

 ةغالبلا سورد

 يجوغ اسيإ

 لماع ةئام حرش

 ولم ريغ
 مانألا يداه

 . ةنولم ريغ
 راثآلاو ةنسلا قيرط ىلع لجرلا ةالص

 نيبلاطلا داز

 (لوادتملا) وحنلا ةياده

 ظ ظ ةيفاكلا

 بيذهتلا حرش

 ٠ دئاقعلا حرش

 يتفملا مسر دوقع حرش

 ةدلحم . ةن

 يسوقم نوترك

 راثآلاو ةنسلا قيرط ىلع ةأرملا ةالص |

 يوقم نوترك / ةدلجم . ةنولم

 (ودرا  يبرع) ىرشبلا سوماق

 قئاقدلا زنك

 حاضيإلا رون



 ىرشبلا تلم اءوبطم

 دلجم  نيّكنر

 ( يبيح كسيماديا) مخك باز ( موس: مود«لوا) نآرقلا ناس

 ( لتتتإ مالس الا ميت ىدةلئوع حررش وبن ل ئاصخ

 احلا تام اكح الا تايلخ ( هقح اس )ريب ز قب
 ىنايعريقت

 روك ةراك نيكنر

 ( نري ادي دج 0( ناكنانهتج ) مابا بدالا ةضور
 وخلع ( ىبنج ) مظل | بسلا

 مدد« لوا) متسارع قطن سيت
 لوسرلا ثهي دع ف لوص لارج ( نيب رخ آو« نالوا ) فرصلا مل
 هرعاق كن اسآاكىف رع رداصم ا قوفصى اع

 ميكر ئاوف ىرتباا لييس

 رب هرعاق ناس آ اكىراف

 مالسا رات نآرقلال امج

 كتايءاجصلار يس

 دلجم . هداس

 ثهداعابتخ | لامعا لئاشف
 روك دراك  هداس

 لسمك | (موس دم لوا) نةرقلا نلاسل حراتظم

72 

 روك ةراك / دلجم

 لامعالاءاذج ندي صح

 ترشاعلا بادآ نب دلا رياح

 نيملسأتايح د اعلا ريع

 ريعسلاوإْز

 8هماكك امو همواذؤوط ©

 01: ا 1115

 (طنطاأواطععل 8هماكك)

 ”1"ح1ون سع-[ناطصحقسستا (1701. 3.,1,2)

 آ15332-ا11-(0العقم (1701. 1,2)

 1 عون 1[. 1كدهس- نأ -(0ادتهن )2,.1 .٠701(

 فذا]-81حطانأ معدسص(ت من عع) (11.ظتسلنصع)

 فذ]-آ11جطانأ ثفحومت (داطقأا) (0350 (007ع2)

 11320 اند 521ءطععم (5موصتعاط) (11.ظنصلنع)

 5ععرعاع 0[ دهلقط (0هعل ©هحعص)
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